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Vәtәn müharibәsi dövründә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı törәtdiyi
beynәlxalq cinayәtlәr haqda yerli qeyri-hökumәt tәşkilatlarının 9, xarici qeyri-
hökumәt tәşkilatlarının isә 3 hesabatı olmaqla 12 hesabat bu kitabda yer alıb. 

Ermәnistanın beynәlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş silah, sursatlardan
istifadә etmәklә Azәrbaycanın şәhәr vә kәndlәrindә dinc әhalini vә mülki in-
frastruktur obyektlәrini atәşә tutması, münaqişә bölgәsindәn uzada yaşayan
әhalini, xüsusilә qadın vә uşaqları qәsdәn öldürmәsi, hәrbi әmәliyyatlarda ter-
rorçulardan vә muzdlulardan istifadә etmәsi, döyüşlәrә uşaqları cәlb etmәsi,
hәqiqәti yazan media nümayәndәlәrinә tәzyiq etmәsi vә söz azadlığını daim
boğması, işğal edilmiş әrazilәrdә maddi-mәdәniyyәt, dini vә tәbiәt abidәlәrini
dağıtması vә özününkülәşdirmәsi, elәcә dә faydalı qazıntı mәdәnlәrini talan
etmәklә, meşәlәri kütlәvi qırmaqla, su hövzәlәrinә qәsdli müdaxilәlәrlә bölgәni
ekoloji fәlakәt hәddinә çatdırması haqqında tutarlı faktlar vә geniş mәlumatlar
bu hesabatlarda öz әksini tapıb.  
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Ön söz
Milli vә xarici ölkә QHT-lәrinin hazırladığı hesabatlar Vәtәn müharibәsindә (İkinci Qarabağ)

Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin Azәrbaycana qarşı törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәrin, qeyri-
insani vә anti-bәşәri әmәllәrinin bir qismini әhatә edir.  

Cәbhәdә 44 gün әrzindә davam edәn qızğın döyüşlәr bir tәrәfdәn Azәrbaycan xalqının mәnәvi
gücünü, Alı Baş Komandan cәnab İlham Əliyevin dәmir iradәsini  vә  qәtiyyәtini, ordumuzun
qәhrә manlığını vә şücaәtini, xalqla hakimiyyәt arasında möhkәm birliyi nümayiş etdirdisә, digәr
tәrәfdәn  Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin lәyaqәtsizliyini vә barbarlığını bariz şәkildә bütün
dünyaya göstәrdi. Belә ki, döyüş meydanında Azәrbaycan Ordusunun qarşısından fәrarilik edәrәk
qaçan Ermәnistan ordusu ölkәmizin cәbhә xәttindәn uzaqda yerlәşәn şәhәr vә rayonlarını, mülki
infrastruktur obyektlәrini uzaqvuran artilleriya vә ballistik raketlәrlә qәsdәn hәdәfә aldı. 1949-cu il
Cenevrә Konvensiyası vә onun müvafiq Protokolları ilә qadağan olunmuş silahlardan, xüsusilә
kasetli vә fosforlu bombalardan istifadә edәn Ermәnistan planlı şәkildә Azәrbaycanın mülkü
әhalisinә hücum edәrәk  çoxlu sayda vәtәndaşımızı öldürmüş vә yaralamışdır. 

Bu hadisәlәr zamanı qeyri-hökumәt tәşkilatlarının çoxsaylı nümayәndәlәri mülki әhalinin üzlәşdiyi
hәrbi tәcavüz vә terror aktı ilә yerindә tanış olmuş, onlara, elәcә dә dağıntılar altından çıxarılan
insanlara, yaralılara vә hәlak olmuş adamların yaxınlarına mәnәvi-psixoloji kömәk etmişlәr. 

Dağlıq Qarabağ vә әtraf rayonların onilliklәr boyu işğalı zamanı Azәrbaycanın qәdim vә müasir
tarixi mәdәniyyәt, elәcә dә dini vә tәbiәt abidәlәrinin yerlә-yeksan edilmәsi vә ya onların açıq-
aşkar “ermәnilәşdirilmәsi”, kütlәvi şәkildә yeni kilsә tikintilәrinin aparılması, Azәrbaycan mәnşәli
toponimlәrin ucdantutma dәyişdirilmәsi vә ya ermәni dilinә tәrcümә vasitәsilә mәnimsәnilmәsi
faktları ayrıca bir tәdqiqat hesabatı kimi tәqdim edilir. İnanırıq ki, bu dәhşәtli faktları beynәlxalq
ictimaiyyәtin müzakirәsinә çıxarmaqla Azәrbaycan QHT-lәri vә onların bir sıra xarici tәrәfdaşları
ermәnilәrin işğalçı obrazına, hәm dә özgә tarixini vә mәdәniyyәtini oğurlamaqla özünә tarix
yaratmağa cәhd edәn vandal bir toplumun da cizgilәrini әlavә etmәyә nail olacaqlar. 

QHT-lәr tәrәfindәn müxtәlif istiqamәtlәrdә hazırlanmış 12 hesabatda yuxarıda qeyd olunan
cinayәtlәrlә yanaşı, Ermәnistan tәrәfindәn hәrbi әmәliyyatlar zamanı istifadә olunan muzdlular,
terrorçular, qadağan olunmuş silahlar, ekoloji terror, söz vә mәtbuat azadlığına qarşı edilәn
hücumlar haqqında da әtraflı mәlumatlar әks olunub.

Əlbәttә, Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyi törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәrә görә mütlәq
mәsuliyyәtә cәlb olunmalı vә layiqli cәzalarını almalıdır. Bu hesabatların hazırlanmasında da әsas
mәqsәd mәhz dünya ictimaiyyәtini bu barәdә mәlumatlandırmaq vә Ermәnistana qarşı açılacaq
mәhkәmә davalarında faktoloji bazanı daha da zәnginlәşdirmәkdir.

Azay Quliyev,
Azərbaycanın ATӘT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri



Vәtәn müharibәsi:
başlanma sәbәblәri, yaratdığı 

fәsadlar vә törәdilәn cinayәtlәrә dair

HESABAT
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BEYNƏLXALQ AVRASİYA MƏTBUAT FONDU
BMT Sosial-İqtisadi Şurasının (ECOSOC) Әsas Məşvərətçi Statuslu üzvü



Bu hesabat Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı törәdilәn
cinayәtlәr, vurulan ziyan haqda müşahidәlәrin, müxtәlif rәylәrin vә mövcud vәziyyәtin
dәyәrlәndirilmәsini әks etdirir.

Hesabat BAMF müşahidә missiyasının üzvlәri -

BAMF-ın prezidenti Umud Mirzәyev, vitse-prezident Ramil Əzizov, tәşkilatın Amerika
tәmsilçisi beynәlxalq münasibәtlәr üzrә ekspert Peter Teys, BAMF-ın BMT Cenevrә
ofisindә, BMT İnsan Haqları üzrә Komitәsindә daimi nümayәndәsi hüquq elmlәri
doktoru, professor Osman Əl Hac tәrәfindәn hazırlanmışdır.

BEYNƏLXALQ AVRASİYA MƏTBUAT FONDU
BMT Sosial-İqtisadi Şurasının (ECOSOC) Әsas Məşvərətçi Statuslu üzvü

6



Mündәricat 

Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu haqda mәlumat 8

Giriş 9

Qarabağda hәrbi әmәliyyatlar vә Vәtәn Müharibәsi 11 

Mülki şәxslәrә qarşı törәdilәn hәrbi tәcavüz vә hüquq pozuntuları  15

Dağıdılmış mәdәni abidәlәr vә sosial infrastruktur  16

Beynәlxalq hüquq normalarının pozulması  19

Beynәlxalq hüquqda silahlı qarşıdurmalar zamanı qadın vә uşaqların qorunması  21

İşğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz silahlı birlәşmәlәr  24

Qadağan edilmiş hәrbi sursatlar  25

7



8

Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu haqda mәlumat

Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu (BAMF) 1992-ci ildә dövlәt qeydiyyatına alınmış qeyri
hökumәt tәşkilatıdır. BAMF, BMT qurumları, ABŞ Dövlәt Departamenti, Avropa Komissiyası,
Dünya Bankı, Beynәlxalq Mәtbuat İnstitutu, Beynәlxalq Jurnalistlәr Federasiyası, bir sıra ölkәlәrin
Azәrbaycandakı sәfirliklәri, nazirliklәr, agentliklәr, habelә müxtәlif beynәlxalq qurumlarla birgә
әmәkdaşlıq çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir. “Evdә Sülh, Ölkәdә Sülh, Cahanda Sülh” BAMF-ın
әsas fәaliyyәt devizidir.  

2007-ci ildә BMT-nin İqtisadi-Sosial Şurasının (ECOSOC) QHT bölmәsinin Əsas Mәşvәrәtçi
Statuslu, 2014-cü ildәn isә Ən Yüksәk Statuslu üzvü olan BAMF Qaçqınlar vә Sığınacaq
Axtaranlar üzrә Avropa Şurasının (ECRE), ABŞ Dövlәt Departamentinin İctimai-Özәl Tәrәfdaşlıq
Proqramının, Beynәlxalq Sülh Bürosunun (BSB), Beynәlxalq Mәtbuat İnstitutunun üzvüdür.
BAMF, Azәrbaycan Mәtbuat Şurasının vә QHT Forumunun qurucularındandır, fәaliyyәti Beynәlxalq
Yardım üzrә Respublika Komissiyası tәrәfindәn әlaqәlәndirilәn tәşkilatların reyesterinә daxil
edilmişdir. Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu uzun müddәtdir ki, aztәminatlı insanların hәyat
şәraitinin yaxşılaşdırılması, onların mәşğulluğunun artırılması, sülhmәramlı aksiyalar, elәcә dә
müharibәdәn zәrәr çәkmiş әrazilәrdә infrastrukturun bәrpası, әrazilәrin minalardan tәmizlәnmәsi
vә s. istiqamәtlәrdә sosial-humanitar proqramlar hәyata keçirir. BAMF, 90-cı illәrdәn MDB ölkәlәri
әrazisindә etnik konfliklәrin hәlli istiqamәtindә araşdırmaların, sosial-humanitar vәziyyәtin
qiymәtlәndirilmәsinә dair monitorinq vә alternativ hesabatların müәllifidir. Tәşkilat 2000-ci ildәn
Ərazilәrin Minalardan Tәmizlәnmәsi üzrә Milli Agentlik (ANAMA) vә BMT İnkişaf Proqramının
birlikdә hәyata keçirdiyi Mina Tәhlükәsi ilә Mübarizә Proqramına  qoşulub. BAMF, UNDP vә
ANAMA-nın dәstәyi ilә Tәhlükәli әrazilәrdә Birinci Sәviyyәli qiymәtlәndirmә Tәdqiqatını, UNDP,
Avropa Komissiyası, Amerikanın Tәdqiqat Əmәliyyat Mәrkәzi vә ANAMA-nın dәstәyi ilә
Azәrbaycanda Minaların Sosial İqtisadi Mәnfi Tәsirinin Tәdqiqi, UNDP-nin dәstәyi ilә Minadan -
zәrәçәkәnlәrin ehtiyaclarının qiymәtlәndirilmәsi, Mәcburi köçkünlәrin ehtiyaclarının öyrәnilmәsi,
UNİCEF-in dәstәyi ilә Azәrbaycan Gәnclәrinә Dәstәk Proqramını, Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
insanların maariflәndirilmәsi proqramlarının uğurlu icraçısıdır.

Fәaliyyәtә başladığı ilk günlәrdәn BAMF, Qarabağ hәqiqәtlәrinin dünyaya çatdırılması üçün
çoxsaylı xarici media qurumu tәmsilçilәrinin, beynәlxalq tәşkilatlar, vәtәndaş cәmiyyәti
nümayәndәlәrinin müharibәdәn zәrәr çәkmiş vә dağıntılara mәruz qalmış regionlara sәfәrlәrini
tәşkil etmişdir. BMT ECOSOC-un Əsas Mәşvәrәtçi Statuslu üzvü olan BAMF, BMT-nin Nyu York
vә Cenevrә ofislәrindә davamlı olaraq müxtәlif paralel sessiyalar keçirmiş, işğalın durdurulması,
qaçqın vә mәcburi köçkünlәrin öz yurd-yuvalarına qayıtması vә sülhün bәrpası istiqamәtindә
sәylәr göstәrmiş, bәyanatlar sәslәn-dirmişdir.

“Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqram”larına  uyğun
olaraq ANAMA tәrәfindәn verilәn dövlәt tapşırıqlarına әsasәn BAMF-ın “İcma Mina Aksiyası” ko-
mandası 20 ilә yaxındır ki, Azәrbaycan Mina Aksiyası Proqramına qoşulmuşdur.
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Giriş 

Sovet İttifaqının dağılması etnik münaqişәlәrlә müşayiәt olunmuşdur. 1988-ci ilin yanvarından
etibarәn  Ermәnistanda etnik tәmizlәmә siyasәti planlı şәkildә hәyata keçirilmәyә başlanmışdır.
Ermәnistan hökumәti, ermәni millәtçi qurumları SSRİ rәhbәrliyinin himayәsilә azәrbaycanlıların
Ermәnistandan qovulması prosesindә minlәrlә qanlı aksiyalar törәtmişlәr.

Əsir vә İtkin düşmüş, girov götürülmüş vәtәndaşlarla әlaqәdar Dövlәt Komissiyasının
mәlumatına görә Ermәnistan әrazisindә aparılan etnik tәmizlәmә nәticәsindә Ermәnistanın 185
yaşayış mәntәqәsi boşaldılmış, 250 mindәn artıq azәrbaycanlı vә18 min kürd öz ev-eşiyindәn
zorla qovulmuş, 217 azәrbaycanlı ermәnilәr tәrәfindәn qәtlә yetirilmişdir. Bunlardan 49 nәfәri
ermәnilәrin әlindәn qaçarkәn dağlarda donmuş, 76 nәfәr işgәncәlәrlә qәtlә yetirilmiş, 115 nәfәr
yandırılmış, 16 nәfәr güllәlәnmiş, digәrlәri isә asılaraq, elektrik cәrәyanına verilәrәk vә suda
batırılaraq öldürülmüşdür.

Münaqişә paralel olaraq Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgәsindә dә başlanmışdır. Ermәnistanın
Azәrbaycana qarşı әrazi iddiaları vә etnik azәrbaycanlıların Ermәnistan әrazisindәn deportasiya
olunması ilә bu münaqişә daha da kәskin fazaya keçmişdir. Dağlıq Qarabağın kәndlәrindә
mәskunlaşan azәrbaycanlılara qarşı silahlı saldırılar tәşkil edilir, mülki әhaliyә qarşı terror hәyata
keçirilirdi.

Dağlıq Qarabağın etnoqrafik vәziyyәtinә dair (1989-cu ilin mәlumatı) 

Ərazi: 4 388 kv.km
Əhali: 189 085 nәfәr
Ermәnilәr: 145 450 (76.9 %) nәfәr
Azәrbaycanlılar: 40 688 (21.5 %) nәfәr
Sair: 2 947 (1.6 %) nәfәr 

Şuşa şәhәri 
Ərazi: 312 kv.km.
Əhali: 20 579 nәfәr
Azәrbaycanlılar: 19 036 (92.5%) nәfәr
Ermәnilәr: 1 377 (6.7%) nәfәr
İşğal olunmuşdur: 8 may 1992-ci il 

1992-ci ildә münaqişә pik hәddinә çatdı. Xocalı
qәsәbәsindә törәdilәn soyqırımı nәticәsindә 63-ü
uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca vә qarı olmaqla, 613
Xocalı sakini qәtlә yetirilmişdi.  Bir müddәt sonra
Dağlıq Qarabağın vә Azәrbaycanın mәdәniyyәt
beşiyi olan Şuşa şәhәri işğal edildi. Belәliklә Dağlıq
Qarabağın işğalı başa çatdırıldı. Daha sonra Dağlıq
Qarabağın әtrafında yerlәşәn vә azәrbaycanlılar
yaşayan Kәlbәcәr, Laçın, Cәbrayıl, Qubadlı,
Zәngilan, Füzuli, Ağdam rayonları ermәni hәrbi
birlәşmәlәri tәrәfindәn işğal olundu.700 minә yaxın
insan öz doğma torpaqlarından mәcburi köçkün
düşәrәk Azәrbaycanın digәr bölgәlәrinә sәpәlәndi.
Böyük bir humanitar fәlakәt yaşandı.
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Ümumilikdә 1991-1994-cü illәri әhatә edәn 1-ci Qarabağ savaşı zamanı 30 mindәn çox insan
hәlak olmuş, 50 min insan әlil olmuş, 4500 dәn çox insan itkin düşmüşdür. Münaqişәnin
nizamlanması üçün 1994-cü ildә atәşkәs sazişi imzalanmış vә Amerika Birlәşmiş Ştatları, Rusiya,
Fransanın hәmsәdrliyi ilә ATƏT-in Minski qrupu yaradılmışdır. Uzun müddәt keçmәsinә baxmayaraq
münaqişәnin hәlli ilә bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun vә digәr beynәlxalq qurumların sәylәri ilә
aparılan danışıqlar heç bir nәticә vermәmişdir. 

1988-1994-cü illәrdә Qarabağda, ümumilikdә, 900 yaşayış mәntәqәsi, 150 min ev,7 min
ictimai bina, 693 mәktәb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müәssisәsi, 927 kitabxana, 44 mәbәd, 9
mәscid, 473 tarixi abidә, saray vә muzeylәr, 40 min muzey eksponatı,6 min sәnaye vә kәnd
tәsәrrüfatı müәssisәsi, 160 körpü vә digәr infrastruktur obyektlәri dağıdılmışdır.

30 ildir ki, Azәrbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ vә 7 әtraf rayonun әrazilәrindә bütün
infrastruktur mәhv edilmiş, maddi sәrvәtlәr vә tәbii ehtiyatlar dağıdılaraq viran edilmişdir. Bu
müddәt әrzindә işğal olunmuş әrazilәrdә BMT fakt araşdırıcı missiyasının sәfәrlәrinә icazә
verilmәmiş, әksinә nәzarәtsiz qalmış işğal olunmuş rayonlarda böyük xәrclәr tәlәb edәn müdafiә
istehkamları yaradılmış, azәrbaycanlıların maddi-mәnәvi vә tarixi irsi talan edilmişdir. Boş qalmış
bu әrazilәrә Ermәnistan hökumәti tәrәfindәn müxtәlif ölkәlәrdә yaşayan ermәnilәrin köçürülmәsi
hәyata keçirilmişdir. 

Azәrbaycan tәrәfinin 2015-ci ilin sonlarına olan mәlumatlarına görә Dağlıq Qarabağa 8.500,
işğal olunmuş digәr 7 rayon әrazisinә isә ümumilikdә 23.000 nәfәr köçürülmüşdür.  Bunlardan
Laçın: 13 000 nәfәr, Kәlbәcәr: 700 nәfәr,  Zәngilan: 520 nәfәr, Cәbrayıl: 280 nәfәr qeyd edilir.
Ermәnistan mәrkәzi hökumәtinә istinad edәn beynәlxalq media qurumlarının mәlumatlarına
әsasәn hәlә 2012-ci ilә kimi bu әrazilәrdә Suriyadan olan 6000 ermәni ailәsi yerlәşdirilmişdir.
Aparılan mәskunlaşma siyasәti vә dәrin müdafiә istehkamlarının yaradılması Ermәnistan tәrәfinin
işğal olunmuş әrazilәrdәn hәrbi qüvvәlәrini geri çәkmәk niyyәtinin olmadığını nümayiş etdirmişdir.
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Qarabağda hәrbi әmәliyyatlar vә Vәtәn müharibәsi 

Birinci Qarabağ müharibәsi 1994-cü ildә atәşkәslә başa çatdı. Atәşkәs elan olunana kimi
işğal olunmuş әrazilәrin dәrhal azad olunması ilә bağlı BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsi
mövcud idi. Bu qәtnamәnin şәrtlәri vә münaqişәnin sülh yolu ilә hәll olunması ilә bağlı yaradılmış
ATƏT-in Minsk qrupunun sәylәri atәşkәs dövründә heç bir nәticә vermәdi. Atәşkәs dövründә
hәrbi әmәliyyatlar aparılmasa da, bu rejim mütәmadi olaraq ermәni hәrbi birlәşmәlәri tәrәfindәn
pozulurdu. 2020-ci ilә qәdәr atәşkәs dövründә 1436 nәfәr azәrbaycanlı hәrbçi vә mülki şәxs ya-
ralanmış, 429 nәfәr hәrbçi vә mülki şәxs hәlak olmuşdur.

2016-cı ilin Aprel ayında baş vermiş eskalasiya nәticәsindә Azәrbaycan silahlı birlәşmәlәri
Füzuli vә Tәrtәr istiqamәtlәrindә 2000 hektardan yuxarı әrazini işğaldan azad etmiş, Naxçıvan
әrazisindә isә strateji yüksәkliklәrә nәzarәti әlә keçirmişdir. 

2018-ci il tarixindәn etibarәn Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gәdәbәy vә Daşkәsәn rayonları әrazisindә
Ermә-nistanla dövlәt sәrhәdinә nәzarәtin Azәrbaycan Müdafiә Nazirliyindәn alınaraq Dövlәt
Sәrhәd Xidmәtinә hәvalә edilmiş vә nәticәdә Azәrbaycan Respublikasının Ermәnistanla sәrhәddә
hәr hansı hәrbi mәqsәd güdmәdiyi bir daha tәsdiqini tapmışdır.  

2020-ci ilin 12 iyulundan başlayaraq Ermәnistanın dövlәt sәrhәdi istiqamәtindәn Azәrbaycanın
Tovuz rayonunun kәndlәri iriçaplı silahlardan vә artilleriyadan atәşә tutulmuşdur. Bu әmәliyyatlar
Azәrbaycan tәrәfini Ermәnistanın dövlәt sәrhәdlәri boyunca hәrbi әmәliyyatlara cәlb etmәklә,
digәr qonşu ölkәlәrin münaqişәyә cәlb edilmәsi mәqsәdi daşımış, lakin provakasiya siyasi-
diplomatik müdaxilәlәrdәn sonra durdurulmuşdur. Başlayan hәrbi әmәliyyatlar zamanı Azәrbaycanın
12 hәrbi qulluqçusu hәlak olmuşdur. Bir müddәt sonra atәşkәs bәrpa olunmuşdur.

Azәrbaycan tәrәfi hәr zaman münaqişәnin hәll olunması ilә bağlı siyasi iradә nümayiş etdirsә
dә, ermәni tәrәfi provokativ hәrәkәtlәrini davam etdirmiş, qәbul edilmiş baza prinsiplәrinә mәhәl
qoymamış Qarabağın Ermәnistanın tәrkib hissәsi olduğunu bәyan edәrәk bütün hüquqi-siyasi
sәnәdlәri inkar etmiş, Azәrbaycanın müxtәlif şәhәr vә kәndlәrindә diversiya hәrәkәtlәri, tәxribatlar
törәtmiş elәcә dә Azәrbaycana qarşı yeni әrazilәrin zәbt edilmәsi iddiası ilә çıxış etmişdir. 

27 Sentyabr 2020-ci il tarixdә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri yenidәn genişmiqyaslı tәxribat
törәdәrәk cәbhә boyu 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. Tәrtәr rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı vә Orta
Qәrvәnd, Füzuli rayonunun Alxanlı vә Şükürbәyli, Cәbrayıl rayonunun Cocuq Mәrcanlı, Goranboy
vә Daşkәsәn rayonunun bir neçә kәndlәrinin intensiv atәşә tutulması nәticәsindә mülki әhali
arasında hәlak olanlar vә yaralananlar olmuş, o cümlәdәn çoxsaylı ev vә mülki obyektlәrә külli
miqdarda ziyan dәymişdir. Azәrbaycan Ordusunun ön xәtt bölmәlәri bu tәxribatın qarşısını almaq
vә qoşunların qarşıdurma xәttinә yaxın zonalarda yaşayan mülki әhalinin tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk mәqsәdilә cavab tәdbirlәri görmüşdür. Nәticәdә hәrbi әmәliyyatlar intensiv xarakter almış
vә Azәrbaycan hәrbi qüvvәlәrinin әks hәmlәlәri başlamışdır. Hәrbi әmәliyyatlar işğal olunmuş
әrazilәrlә tәmas xәtti boyu Azәrbaycanın Füzuli, Xocavәnd, Ağdam, Ağcabәdi, Tәrtәr, Goranboy
rayonları istiqamәtlәrindә daha kәskin xarakter almışdır. 
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Azәrbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin Ermәnistanın işğalı altındakı әrazilәrin bo-
şaldılması ilә bağlı dәqiq tarixlәr göstәrilmәklә yol xәritәsinin hazırlanması,  BMT qәtnamәlәrinin
tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi vә sülh danışıqlarının başlanılması ilә bağlı müraciәtlәri Ermәnistan
siyasi isteblişmenti tәrәfindәn qәbul edilmәmişdir.

27 sentyabr 2020-ci il tarixdәn başlayan hәrbi әmәliyyatlar nәticәsindә 27 oktyabr tarixinәdәk
Azәrbaycan hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ vә ona bitişik 7 rayonun
әrazisindә yerlәşәn 182 kәnd, Cәbrayıl, Füzuli, Zәngilan, Qubadlı şәhәrlәri, Xocavәnd rayonunun
Hadrut vә Suqovuşan qәsәbәlәri, Zәngilan rayonunun Mincivan qәsәbәsi, strateji Murov dağ
silsilәsi işğaldan azad edilmişdir.  

Azәrbaycana qarşı Ermәnistan Respublikasının hәrbi tәcavüzü nәticәsindә beynәlxalq humanitar
hüquq normalarının ciddi pozulduğunu, mülki vәtәndaşların düşmәnçilik niyyәti ilә qәsdәn öldürül-
düyünü, habelә әhalinin әmlakının bilәrәkdәn mәhv edilmәsi cinayәtlәrinin törәdildiyi aşkar
edilmişdir. BAMF-ın fakt araşdırıcı missiyası Füzuli, Ağdam, Tәrtәr, Goranboy, Naftalan vә Gәncә
şәhәrlәrindә xeyli sayda şәxsi mülkiyyәtә, avtomobillәrә, sosial infrastruktura, vәtәndaş cәmiyyәti
qurumlarının ofislәrinә, mәktәb binalarına, bağçalara, sosial mәdәni obyektlәrә ziyan dәydiyini
müәyyәn etmişdir.  Mülki әhalinin yaşadığı әrazilәrin atәşә tutulması nәticәsindә398 mülki obyekt,
2174 yaşayış evi vә 90 çoxmәnzilli yaşayış binası yararsız hala düşmüşdür. Ümumilikdә mülki
şәxslәrin yaşadığı kәndlәrin, şәhәrlәrin qadağan olunmuş raketlәrlә atәşә tutulması nәticәsindә
91 nәfәr mülki şәxs hәlak olmuş, 363 nәfәr yaralanmışdır. BAMF icra strukturlarından, yerli
әhalidәn vә bәlәdiyyәlәrdәn müharibәnin mülki şәxslәrә vurduğu ziyanla bağlı aşağıdakı mәlumatları
әldә etmişdir:
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Tәrtәr rayonu

Rayon әrazisi 27 sentyabr tarixindәn
etibarәn ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin raket vә
top atәşlәrinә mәruz qalmışdır. Ümumilikdә
rayon әrazisinә 27 sentyabrdan oktyabrın son-
larına kimi ermәni hәrbi birlәşmәlәri tәrәfindәn
tәxminәn 15.500 mәrmi atılmışdır. Nәticәdә
17 nәfәr mülki şәxs hәlak olmuş, 61 nәfәr ya-
ralan-mışdır. Rayonun 104 min әhalisi var vә
onların böyük әksәriyyәti tәhlükәsizlik baxı-
mından yaşayış yerlәrini müvәqqәti olaraq
tәrk etmişlәr. Onlar müxtәlif rayonlarda
mәktәblәrdә, bağçalarda, ictimai iaşә obyekt-
lәrindә yerlәşdirilmişlәr. Bәzilәri isә tәsәrrüfat
sahәlәrinin suvarılması üçün, iri vә xırda buynuzlu mal qaranı yemlәmәk baxımından olduqları
yerlәri tәrk etmәmiş, nisbәtәn tәhlükәsiz olan yol kәnarlarında mәskunlaşmışlar. Rayonun 26
kәndi tәmas xәtti ilә hәmsәrhәddir. 

Ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin rayon әrazisini atәşә tutması nәticәsindә 37 yaşayış mәntәqәsi
(kәndlәr vә şәhәr mәrkәzi)  ziyan çәkib. Ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin artilleriya atәşi zamanı
rayon әrazisindә 133 ev tamamilә, 873 ev qismәn dağıdılmış, 47 ticarәt mәrkәzi, 65 çox mәnzilli
yaşayış binaları, 100 yardımçı tikili, 18 inzibati bina, 14 mәktәb,1 peşә mәktәbi, 1 musiqi mәktәbi,
3 tibb mәntәqәsi, 3 mәdәniyyәt müәssisәsi ciddi ziyan görmüşdür. Rayon әrazisindә pambıq
mәntәqәsi, çörәk zavodu, ictimai iaşә müәssisәlәri, bazar әrazisi artilleriya atәşi nәticәsindә da-
ğıdılmışdır. 2981 ha әrazidә әkilmiş pambıq sahәsi yığılmamış sahәlәrdә tәlәf olmaqdadır. Bu
sahәlәrin hәr hektarından 34,8 sentner pambıq yığımı planlaşdırılırdı.

Bәrdә rayonu

Rayonun mәrkәzi Bәrdә şәhәridir. Şәhәr regionun mәrkәzi hesab olunur. Bәrdә rayonunda
ümumilikdә 157.507 nәfәr әhali mәskunlaşıb. Bundan әlavә rayon әrazisindә salınmış mәcburi
köçkün qәsәbәlәrindә birinci Qarabağ müharibәsi zamanı Dağlıq Qarabağ vә әtraf 7 rayondan
gәlәn 30 mindәn yuxarı mәcburi köçkün mәskunlaşıb. Baş vermiş hadisәlәrdәn sonra Tәrtәr vә
Ağdam rayonu әrazilәrindәki insanların bir çoxu nisbәtәn tәhlükәsizlik baxımından Bәrdә rayonu
әrazisinә köç ediblәr. Onların cәmi sayı 20.130 nәfәrdir. Onların da 11.091 min nәfәri fәrdi
yaşayış evlәrindә, 7.096 min nәfәri isә rayon әrazisindә yerlәşәn 83 mәktәbdә mәskunlaşmışlar.
1133 nәfәr isә rayon әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn ictimai iaşә obyektlәrindә, müxtәlif müәssisәlәrdә
müvәqqәti olaraq yerlәşmişlәr. Ermәni hәrbi birlәşmәlәri tәmas xәttindәn 25 kilometrdәn çox
uzaqlıqda yerlәşәn Bәrdә rayonu әrazisinә 60-dan çox raket mәrmilәri atmışlar. Bunlardan 13
әdәdi Bәrdә şәhәri, digәrlәri isә rayonun 5 kәndlәrinә düşmüşdür. Bu raketlәrin bәzilәrinin SKAD
/ELBRUS tipli kasetli raketlәr olduğu müәyyәn edilmişdir. Ən faciәlisi isә oktyabrın 27-dә Bәrdә
rayonu Qarayusifli kәndinin vә oktyabrın 28-dә Bәrdә şәhәrinin atәşә tutulması nәticәsindә baş
vermişdir. Kasetli raketlәrin Bәrdә şәhәrinә atılması ilә 21 mülki şәxs hәlak olmuş, 71 nәfәr yara-
lanmışdır. İnsanlıq faciәsi yaşanmışdır. Hәlak olanların bir çoxu qadınlar vә uşaqlar olmuşdur. 

Ümumilikdә sentyabr-oktyabr ayları Bәrdәyә endirilәn  raket zәrbәlәri nәticәsindә28nәfәr
mülki şәxs hәlak olmuş, 86 nәfәr yaralanmışdır. Artilleriya atәşi nәticәsindә70-dәn yuxarı tikiliyә
ziyan dәymişdir. 27 fәrdi yaşayış binası isә ciddi zәdәlәnmiş vә ya dağıdılmışdır. Onlardan 3-ü
tamamilә dağıdılmışdır. 1 çoxmәnzilli yaşayış binası,5 ictimai iaşә obyekti ("Qәdim Bәrdә"
restoranı) ciddi ziyan görmüş,1 mәktәb, 9 әdәd mal qara tәlәf olmuşdur. 
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Gәncә şәhәri

Azәrbaycanın ikinci әn böyük şәhәridir.
Şәhәrdә 350 mindәn yuxarı insan
mәskunlaşmışdır. Şәhәr әrazisindә beynәlxalq
mülki aeroport fәaliyyәt göstәrir.04 oktyabr 2020-
ci il tarixdәn etibarәn ermәni hәrbi birlәşmәlәri
şәhәr әrazisinә 13 ballistik raket zәrbәlәri
endirmişlәr. Onların bәzilәri Hava Hücumundan
müdafiә qüvvәlәri tәrәfindәn zәrәrsizlәşdirilmişdir.
Şәhәrin mülki şәxslәrin yaşadığı yerlәrә düşәn
mәrmilәr nәticәsindә 200-dәn çox yaşayış
mәnzili, fәrdi vә çox mәnzilli yaşayış binası
zәrәr görmüşdür. 145 ailәnin evi tamamilә mәhv
edilmiş vә onlar evsiz-eşiksiz qalmışlar. Ballistik
hücum nәticәsindә 139 nәfәr yaralanmış, 28
mülki şәxs hәlak olmuşdur. Onlardan 6-sı uşaqdır. 4 uşaq hәr iki valideynini itirmişdir. Şәhәrin
ballistik raketlәrlә atәşә tutulması nәticәsindә insanlıq faciәsi yaşanmışdır.  

Ümumilikdә partlayışlar nәticәsindә 500-ә yaxın ticarәt obyektinә ciddi ziyan dәymiş, onlardan
biri tamamilә dağıdılmışdır.  6  bağçaya, 8 ümumtәhsil müәssisәsinә, ali tәhsil müәssisәsinin kor-
pusuna ciddi ziyan dәymişdir.

Goranboy rayonu

Əsasәn kәnd tәsәrrüfatı rayonudur. 120
mindәn çox әhalisi vardır. Ermәni hәrbi
birlәşmәlәri tәrәfindәn sentyabr-oktyabr 2020-
ci il tarixlәrindә rayon әrazisindә yerlәşәn 28
yaşayış mәntә qәsinә 662 әdәd mәrmi atılmışdır.
ANAMA-nın apardığı tәdqiqatlara görә onlardan
52 әdәdi uzaqmәnzilli raketlәr olmuşdur. Artilleriya
atәşi nәticәsindә 250 fәrdi yaşayış evinә, 6
sosial obyektә ziyan dәymişdir. Onlardan 6-sı
tamamilә dağıdılmışdır.7 nәfәr mülki şәxs hәlak
olmuş,10 nәfәr yaralanmışdır. Rayonun Qara-
çinar vә Safikürd kәndlәri artilleriya mәrmilәri
nәticәsindә ciddi ziyan görmüşdür. Rayonun
Tap kәndi xüsusilә ziyan görmüşdür. Kәnddә
2848 nәfәrdәn yuxarı insan mәskunlaşıb. Kәnd әrazisinә ermәni hәrbi birlәşmәlәri tәrәfindәn
174 mәrmi atılmışdır. Yonca sahәlәri, tәrәvәz sahәlәri, otlaqlara ziyan dәymiş, 48 baş iri buynuzlu
mal-qara tәlәf olmuşdur.

Füzuli rayonu 

Rayonun 75 kәndi var. Onlardan 12 kәnd vә Horadiz şәhәri 1994-cü ildә Azәrbaycan Ordusu
tәrәfindәn işğaldan azad edilib. Rayon әrazisindә 60 mindәn çox insan mәskunlaşmışdı. Əhalinin
digәr hissәsi (tәxminәn 50 mindәn yuxarı) Azәrbaycanın digәr bölgәlәrinә sәpәlәnmiş vә mәcburi
köçkün hәyatı yaşayır. Son vaxtlar baş verәn hәrbi әmәliyyatlar nәticәsindә ermәni hәrbi
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birlәşmәlәri rayonun kәndlәrini, yaşayış mәskәnlәrini, Zobucuq mәcburi köçkün qәsәbәlәrini,
Horadiz şәhәrini intensiv atәşә tutmuşdur. Yerli әhalinin bildirdiyinә görә nәticәdә 3 nәfәr mülki
şәxs hәlak olmuş,20 dәn yuxarı insan yaralanmışdır. Rayon әrazisinә atılan mәrmilәr nәticәsindә
rayonun 300 dәn yuxarı yaşayış binasına zәrәr dәymiş, Horadiz şәhәrindә 10 ev tamamilә mәhv
edilmişdir. Horadiz şәhәrindә Gәnclәr evi, Heydәr Əliyev Mәrkәzi, Muğam Mәrkәzi ciddi dağıntılara
mәruz qalmışdır. Rayon әrazisindәki uşaq bağçaları, maliyyә qurumlarının binaları, mәktәblәr,
yanacaqdoldurma mәntәqәlәri zәrәr görmüşdür. Horadiz şәhәri, Zobucuq qәsәbәsi, Qazaxlar,
Alxanlı, Əhmәdalılar vә digәr yaşayış mәntәqәlәrinin әhalisi evakuasiya olunmuşdur. Kәnd
tәsәrrüfatı sahәlәrinә mәrmilәrin düşmәsi sәbәbindәn tәsәrrüfat sahәlәrinә ziyan dәymiş, mәhsul
yığımı yekunlaşdırılmamışdır. 

Qeyd olunan rayon vә şәhәrlәrlә yanaşı Naftalan, Beylәqan vә tәmas xәttindәn 200-300
kilometrlik mәsafәdә yerlәşәn Kürdәmir, Qәbәlә, Xızı, Abşeron rayonları da Ermәnistan әrazisindәn
atılan uzaq mәnzilli raket mәrmilәrinin düşmәsi nәticәsindә ziyan çәkmiş, insanlar yaralanmışdır. 

Ağdam rayonu

Rayonun 73% hissәsi işğal altındadır. Qalan hissәdә isә azәrbaycanlı mәcburi köçkünlәr
mәskunlaşıb. Rayonun ümumilikdә 204 min әhalisi var. Bu әrazilәrdә isә 93 mindәn yuxarı әhali
yaşayır. Aparılan hәrbi әmәliyyatlar vaxtı rayonun 43 yaşayış mәntәqәsi ardıcıl mәrmi atәşinә tu-
tulmuşdur. Oktyabrın sonunadәk rayon әrazisinә 9000-ә yaxın mәrmi atılıb. Nәticәdә 7 nәfәr
hәlak olmuş, 42 nәfәr yaralanmışdır. Hәrbi әmәliyyatların başlaması ilә әlaqәdar rayonun tәmas
xәttinә yaxın 19 kәndi tәxliyyә olunmuşdur. 679 tikiliyә ziyan dәymişdir. Onlardan 582-si fәrdi
yaşayış evi (bunun 67-si tamamilә dağılmış) 515 әdәdi yardımçı tikili (onun 97-si tamamilә)
dağıdılmış, 231 baş iri buynuzlu heyvan tәlәf olmuşdur. Rayon әrazisindә 2120 hektar pambıq
sahәsi әkilmiş hәmin sahәlәrdәn nәzәrdә tutulan 6.000 ton pambıq yığılmamış sahәlәrdә yarasız
vәziyyәtә düşmüşdür. Rayonun tәmas xәttinә yaxın mәskunlaşmış mәcburi köçkün әhalisinin
demәk olar ki, yarısı Ağcabәdi vә Bәrdә şәhәrlәrinә tәxliyyә edilmişdir.

Mülki şәxslәrә qarşı törәdilәn hәrbi tәcavüz vә hüquq pozuntuları

Ermәni silahlı qüvvәlәrinin 04-11-17 oktyabr 2020-ci il tarixlәrindә gecә saatlarında Gәncәnin
mәrkәzi hissәsindә yerlәşәn dinc sakinlәri, yaşayış mәntәqәlәrini raket atәşinә tutması nәticәsindә
çox sayda insanlar hәlak olmuş, yaralanmış, mülki infrastruktur obyektlәrinә, nәqliyyat vasitәlәrinә
külli miqdarda ziyan dәymişdir. Ermәnistan tәrәfi Gәncә әtrafındakı hәrbi mәntәqәlәrin hәdәfә
alındığını bildirsә dә, acı mәnzәrә insanlıq әleyhinә növbәti  cinayәt kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Gәncә şәhәrinә edilәn hәr üç saldırı mülki әhalinin daha çox mәskunlaşdığı yerlәrә endirilmiş vә
nәticәdә mülki şәxslәr öldürülmüş vә yaralanmışdır. Hücumun gecә vaxtlarında - insanların
әsasәn evlәrindә olduğu vaxtlarda edilmәsi dә cinayәtin niyyәtindәn xәbәr verir. Ümumilikdә,
Ermәnistan hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn Gәncә şәhәrinin ballistik raketlәrlә atәşә tutulması
nәticәsindә 25 mülki şәxs hәlak olub, 100-dәn çox dinc sakin müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri
alıb. BAMF-ın araşdırıcı missiyası, hadisәlәrin törәdildiyi yerlәrә dәrhal sәfәr etmiş, partlayış
nәticәsindә yaranmış dağıntının miqyası ilә tanış olmuş, zәrәrçәkәnlәrlә görüşlәr keçirilmiş,
dünyasını dәyişәnlәrin dәfn mәrasimlәrindә olmuş, xәstәxanalarda yaralılarla söhbәtlәr aparmışdır.
ANAMA tәrәfindәn aparılan tәhqiqat işlәri nәticәsindә tapılmış qәlpәlәr üzәrindә 8K14 Gәncәyә
atılan SKAD/Elbrus әmәliyyat-taktik ballistik raketlәr olduğu müәyyәn edilmişdir. Müdafiә nazirliyinin
sözçüsünün bildirdiyinә görә:

“Elbrus" ballistik raketi  ön cәbhәyә gәtirilәrsә bu zaman Bakı şәhәrinә çatacaq uçuş
mәsafәsinә dә malik ola bilәr. Əgәr Dağlıq Qarabağ әrazisinә o gәtirilsәydi, hansı dağıntılara
sәbәb ola bilәcәyi aydın tәsәvvür etmәk mümkündür. Əldә edilmiş kәşfiyyat mәlumatları әsasında
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Dağlıq Qarabağda yerlәşәn 1-ci ümumqoşun ordusunun tәrkibindә belә hәrbi hissәnin olmadığını
bilirik. Bu silah Ermәnistanın 71-ci raket alayının tәrkibindәdir. Hәmin hәrbi hissә Stepanavan
şәhәrindә yerlәşir”.

Oktyabrın 27-si vә 28-i tarixlәrindә tәmas xәttindәn 25-30 kilometr uzaqlıqda yerlәşәn Bәrdә
şәhәrinin "Smerç" tipli kasetli mәrmilәrlә atәşә tutulması nәticәsindә növbәti faciә baş vermişdir.
Şәhәr mәrkәzinin bombalanması nәticәsindә 21 nәfәr hәlak olmuş, 71 nәfәr yaralanmışdır. Çox
saylı ticarәt obyektlәrinә, avtomaşınlara ziyan dәymişdir. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin döyüş әmәliyyatlarının aparıldığı bölgәdәn 100 km-dәn artıq
uzaqlıqda yerlәşәn vә 100 mindәn artıq әhalisi olan Mingәçevir şәhәrini qәsdәn hәdәfә almaqla
atdığı raketlәrdәn biri elektrik stansiyasının qarşısına, digәri isә dinc sakinlәrin yaşadıqları evin
yaxınlığına düşüb. Fәrdi yaşayış evinә raketin atılması nәticәsindә 5 nәfәr müxtәlif dәrәcәli
bәdәn xәsarәtlәri alaraq xәstәxanaya yerlәşdirilib, eyni zamanda evә külli miqdarda ziyan dәyib.
Azәrbaycanın sәnaye şәhәri olan Mingәçevirdә strateji baxımdan mühüm әhәmiyyәt kәsb
etmәklә Cәnubi Qafqaz regionunda әn böyük su anbarı vә elektrik stansiyası yerlәşir. Bu su
anbarının vә elektrik stansiyasının vurulması Cәnubi Qafqaz regionu üçün ciddi ekoloji fәsadlar
törәdә bilәr.

BAMF-ın araşdırıcı nümayәndәlәri tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir ki, Tәrtәr rayonunun Seydimli
kәnd mәzarlığında dәfn mәrasimi keçirilәn zaman insanlar hәdәfә alınmış, Ermәnistan hәrbi
dәstәlәrinin artilleriya atәşi nәticәsindә 4 nәfәr öldürülmüş, 3 nәfәr ağır yaralanmışdır. Naftalan
şәhәrinin atәşә tutulması nәticәsindә 2-si uşaq olmaqla bir ailәnin 5 üzvü hәlak olmuşdur. Bu
kimi faktlar onlarladır. 

Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mәlumatlarına әsasәn Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycanın dinc әhalisinә yönәlik hәrbi cinayәtlәr nәticәsindә Füzuli,
Beylәqan, Ağcabәdi, Ağdam, Naftalan, Goranboy, Gәncә şәhәrlәrindә mülki insanların yaşadığı
yaşayış mәntәqәlәrinin hәdәfә alınması nәticәsindә sentyabrın 27-dәn 22 oktyabradәk olan
dövrdә ermәnilәrin yaşayış mәntәqәlәrimizi atәşә tutması nәticәsindә 63 mülki şәxs hәlak olub,
292 nәfәr yaralanıb. 

Dağıdılmış mәdәni abidәlәr vә sosial infrastruktur

Gәncәdә olan ölkә vә yerli әhәmiyyәtli tarixi abidәlәrә, dini mәbәdlәrә, mәdәniyyәt obyektlәrinә,
habelә tәhsil müәssisәlәrinә ciddi ziyan dәymişdir. Belә ki,1887-ci ildә inşa edilmiş Aleksandr
Nevski Rus Pravoslav Kilsәsi, XIV әsrin “İmamzadә” Dini-Memarlıq Abidә Kompleksi, vaxtı ilә
“Kişi gimnaziyası” kimi fәaliyyәt göstәrәn, hazırda isә Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin
istifadәsindә olan yerli әhәmiyyәtli tarixi abidә vә Nizami kinoteatrı zәrәr görüb. 5 mәktәb vә 6
körpәlәr evi-uşaq bağçası, hәmçinin Gәncә Musiqi Kollecinin binasına ciddi ziyan dәyib. Füzuli
rayon әrazisinin atәşә tutulması nәticәsindә 13-cü әsrә aid Şeyx Babı türbәsinә ciddi ziyan
dәymişdir. 

Ermәnistanın tәxribatı nәticәsindә hәrbi әmәliyyatların ilk vaxtlarında 180-a yaxın sahibkarlıq
subyektinә zәrәr dәymәsi barәdә mәlumatlar daxil olmuşdur. Müraciәtlәrin ilkin tәhlili göstәrir ki,
Ermәnistanın tәxribatından daha çox Ağdam, Gәncә, Füzuli, Tәrtәr, Beylәqan, Naftalan, Bәrdә,
Cәbrayıl (Cocuq Mәrcanlı) vә Ağcabәdi rayonlarında fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlar ziyan çәkib.
Daha çox heyvandarlıq tәsәrrüfatları vә ticarәt obyektlәri olmaqla, әkin sahәlәrinә, ictimai iaşә
obyektlәrinә zәrәr dәyib. Bununla yanaşı, Ermәnistan silahlı qüvvәlәri mülki әhalinin mәskunlaşdığı
yaşayış obyektlәrini atәşә tutduğundan hazırda bәzi fermerlәr әkin sahәsindә olan mәhsulunu
toplaya bilmirlәr. BAMF әmәkdaşları sahibkarlarla, fermer vә müxtәlif ticarәt fәaliyyәti ilә mәşğul
olan şәxslәrlә görüşlәr keçirmişdir. Müәyyәn edilmişdir ki, kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinә çox böyük
ziyanlar dәyib. Tәrtәrin Azad Qaraqoyunlu kәndindә pambıq zavodu, Tәrtәr şәhәrinin mәrkәzindә
bazar әrazisi, Gәncә, Bәrdә, Ağdam vә Füzuli rayonu әrazisindә marketlәr, yanacaq doldurma
mәntәqәlәri, ictimai iaşә obyektlәri, ticarәt yerlәri raket zәrbәlәri nәticәsindә mәhv edilmişdir.  
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Azәrbaycan hökumәti Ermәnistanın
hәrbi tәcavüzü nәticәsindә sahibkarlıq
subyektlәrinә dәymiş ziyan barәdә
mәlumat verilmәsi üçün әhaliyә müraciәt
etmişdir. Hәrbi әmәliyyatların aparıl-
masına baxmayaraq işğaldan azad
olunmuş Suqovuşan qәsәbәsinә gedәn
әsas yolun 29 kilometrlik hissәsinin
bәrpası ilә bağlı Azәrbaycan Respubli-
kası Prezidentinin sәrәncamından sonra
hәmin әrazidә sürәtli işlәrin aparılması
müşahidә olunmuşdur. 

Ermәnistan hәrbi qüvvәlәrinin tәcavüzü nәticәsindә 14 bölgәdә 420 mәktәbin fәaliyyәti da-
yandırılmışdır. Qeyd edәk ki, bu günәdәk 50-yә yaxın ümumi tәhsil müәssisәsinә Ermәnistan
hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn raket atәşinә tutulması nәticәsindә zәrәr dәymişdir. Gәncә şәhәrinin
atәşә tutulması nәticәsindә yaralanan-lardan 10 nәfәri mәktәblidir. Naftalan vә Ağcabәdi şәhәrinin
atәşә tutulması nәticәsindә 3 mәktәbli hәlak olmuşdur. Ermәnistanın Gәncәyә terror aktı
nәticәsindә 3 uşaq hәr iki valideynini itirmişdir. Ümumilikdә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin mülki
şәxslәri atәşә tutması nәticәsindә 9 mәktәbli hәlak olmuşdur. 

Bu, Uşaq hüquqları Konvensiyasının 28 vә 38-ci maddәlәrindә göstәrilәn uşaqların tәhsil hü-
quqlarının vә Tәhlükәsiz Mәktәblәr Bәyannamәsindә göstәrilәn prinsiplәrin açıq şәkildә pozul-
masıdır.

Uşaq Hüquqları Konvensiyasının (1989-cu il) 38-ci maddәsinә görә, dövlәt silahlı qarşıdurmalarda
uşaqlara tәtbiq olunan vә onlara aid olan beynәlxalq humanitar hüquq qaydalarına hörmәt etmәyi
vә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәyi öhdәsinә götürür. Dövlәtin silahlı qarşıdurmalarda mülki
әhalini qorumaq üçün beynәlxalq humanitar hüquqa әsasәn öhdәliklәri var vә silahlı qarşıdurmadan
әziyyәt çәkәn  uşaqların qorunması vә qayğısına qalmaq üçün bütün mümkün tәdbirlәri görmәlidir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, Tәhlükәsiz Mәktәblәr Bәyannamәsinә әsasәn silahlı qarşıdurma
zamanı tәhsil müәssisәlәrindәn baza, kazarma vә ya hәbsxana kimi istifadә edilmәsi qadağan
olunub. Ancaq bu, ermәni ordusu tәrәfindәn davamlı metod olaraq istifadә edilib. Belәliklә, hәrbi
baza kimi onlar ya mәdәniyyәt evini, ya mәktәbi ya da uşaq bağçasını seçirlәr. Onlar mülki
obyektlәrdәn “canlı qalxan” kimi istifadә edirlәr, halbuki bu silahlı qarşıdurmalar zamanı qadağan
olunub. Bu qayda Üçüncü Cenevrә Konvensiyasında (hәrbi әsirlәrә münasibәtdә), Dördüncü
Cenevrә Konvensiyasında (qorunan mülki şәxslәrә münasibәtdә) vә Əlavә I Protokolda (ümumilikdә
mülki vәtәndaşlara münasibәtdә) müәyyәn edilmişdir. 

Hәdәfә alınmış mülki strateji obyektlәr

27 sentyabr tarixdәn başlayan hәrbi әmәliyyatların gedişi zamanı Ermәnistan hәrbi qüvvәlәri
Azәrbaycanın bir neçә strateji obyektini hәdәfә almaqla münaqişәnin miqyasını genişlәndirmәk,
әhali arasında panika yaratmaq, 3-cü tәrәflәri münaqişәyә cәlb etmәk niyyәti güdüb. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab  İlham Əliyev, - “Boru xәtlәrinin sıradan
çıxarılması planlarını hәyata keçirәrsә, onlar üçün cavab çox ağır olacaq. Biz bu barәdә artıq
xәbәrdarlıq etmişik. Hesab edirәm ki, gәlәn il TANAP-dan qaz alacaq Avropa ölkәlәri dә onları
xәbәrdar etmәlidir. Çünki TANAP tәkcә bizim layihәmiz deyil. TANAP-ın başqa sәhmdarları var,
TAP-ın Avropa sәhmdarları var. Bu, Avropanın enerji tәhlükәsizliyi üçün müstәsna әhәmiyyәt
daşıyan bir layihәdir. Ona görә hamımız maraqlı olmalıyıq ki, bu layihәyә hәr hansı bir ziyan
dәymәsin”, - deyә xarici mediaya müsahibәsindә söylәyib.
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Ermәnistan silahlı qüvvәlәri 06 oktyabr 2020-ci il, gecә saatlarından başlayaraq mülki әhalinin
sıx yaşadığı vә münaqişә zonasından uzaq olan Yevlax rayonu әrazisini, bu әrazidәn keçәn
Bakı-Tbilisi-Ceyhan әsas ixrac neft boru kәmәrini kaset tipli raket zәrbәlәri ilә atәşә tutub.
Raketlәr Yevlax rayonu әrazisindә Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kәmәrinin 10 metrliyinә düşüb. 300-
dәn çox kaset tipli bombaların qәlpәlәri әtrafa yayılıb. Bu isә mülki әhalinin hәyat vә sağlamlığı
üçün ciddi tәhlükә vә tәhdiddir. ANAMA-nın xüsusi mobil qrupu tәrәfindәn әrazidә aparılan
araşdırma zamanı fakt tәsdiqini tapmış, әtrafa sәpәlәnmiş bombacıqlar әrazidәn götürülәrәk
zәrәrsizlәşdirilmişdir. 

18 oktyabr saat 13.00 radәlәrindә Xızı rayonu әrazisinә partlayış sәsinin eşidilmәsi vә S-300
raketinin qalıqlarının düşdüyü barәdә mәlumat daxil olub. ANAMA-nın xüsusi mobil әmәliyyat
qrupu hadisә yerindә Sitalçay әrazisindә “S-300” raketinin qalıqlarını aşkarlayıb. Raket Azәrbaycan
Hәrbi Hava Qüvvәlәri tәrәfindәn vurulub. Bu raket 300 km radiusda hәdәflәri aşkarlama
qabiliyyәtinә malikdir. Raketin 250-280 km mәsafәdә uçuş qabiliyyәtinә malik olması müәyyәnlәşdirilib.

İşğalçı Ermәnistan Respublikasının silahlı qüvvәlәri beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrini,
1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyaları vә onların Əlavә Protokollarını, habelә 10 oktyabr 2020-
ci il tarixdә saat 12:00-dan etibarәn elan edilmiş humanitar atәşkәs rejiminin tәlәblәrini pozaraq,
Azәrbaycanın dinc әhalisini qәsdәn hәdәfә almaqla yaşayış mәntәqәlәrini vә strateji obyektlәri
ağır artilleriyadan atәşә tutmağa davam edib. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri 17.10.2020-
ci il tarixdә gecә saat 01 radәlәrindә növbәti
dәfә Cәnubi Qafqazın әn böyük istilik
elektrik stansiyası olan Mingәçevir Su Elek-
trik Stansiyasını hәdәfә almaqla cәbhә zo-
nasından 100 km-dәn artıq uzaqlıqda
yerlәşәn, iri sәnaye şәhәri Mingәçevirә
raketlәr atmışdır. Raketlәr Azәrbaycan Or-
dusunun hәrbi hava hücumundan müdafiә
qüvvәlәri tәrәfindәn zәrәrsizlәşdirilmişdir.
Humanitar atәşkәs dövründә cәbhә
xәttindәn kәnarda yerlәşәn şәhәrlәrin
hәdәfә alınması Ermәnistan rәsmilәri
tәrәfindәn Azәrbaycanın dәrinliklәrindә
yerlәşәn әrazilәrdә әhali arasında panika
yaratmaq mәqsәdi daşıdığı bildirilmişdir. 

22 oktyabr 2020-ci il tarixdә Ermәnistan
hәrbi birliklәri  Abşeron yarımadasını içmәli
su ilә tәchiz edәn vә ölkәmiz üçün xüsusi
strateji әhәmiyyәtә malik Oğuz-Qәbәlә-
Bakı su kәmәrini hәdәfә alaraq raket atәşinә
mәruz qoyub. Azәrbaycan Ordusunun hava
hücumundan müdafiә qüvvәlәrinin
zәrәrsizlәşdirilmәsi nәticәsindә raketin
hissәlәri su kәmәrinin yaxınlığına düşüb.
Oktyabrın sonlarında tәmas xәttindәn
kәnarda yerlәşәn Göygöl vә Daşkәsәn ra-
yonlarının meşә massivinin atәşә tutulması ilә yanğınlar baş vermiş, ekoloji terror törәdilmişdir.
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Beynәlxalq hüquq normalarının pozulması

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü ildә qәbul etdiyi 822,853,874,884 saylı qәtnamәlәr işğal
olunmuş Azәrbaycan әrazilәrinin qeyd şәrtsiz azad edilmәsini tәlәb edir. Qәtnamәlәrin qәbul
edilmәsindәn 27 il keçmәsinә baxmayaraq onun müddәaları Ermәnistan tәrәfindәn icra
edilmәmişdir. İşğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz mәskunlaşma hәyata keçirilmiş, bütün yaşayış
mәntәqәlәri yer üzündәn silinmişdir. BMT Baş Assambleyasının Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı 2006-cı il sentyabrın 7-dә qәbul etdiyi “Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә vәziyyәt” adlı qәtnamәsindә işğal edilmiş әrazilәrdә ermәnilәr tәrәfindәn törәdilәn
yanğınlar pislәnilib. Baş Assambleyanın 2008-ci il martın 14-dә qәbul etdiyi eyniadlı növbәti
qәtnamә münaqişәnin hüquqi, siyasi vә humanitar aspektlәrini әhatә edir vә hәlli prinsiplәrini
yenidәn tәsdiqlәyir. Bu prinsiplәr Azәrbaycanın suverenliyinә vә әrazi bütövlüyünә hörmәtlә ya-
naşılmasını, ermәni qoşunlarının Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-
şәrtsiz çıxarılmasını, işğal edilmiş әrazilәrdәn mәcburi köçkün düşmüş insanların öz doğma
yurdlarına qayıtmaq hüququnu, hәr iki icmanın Azәrbaycanın tәrkibindә muxtar idarәetmә
formasına malik әrazidә birgәyaşayış şәrtlәrinin tәmin edilmәsini vә әrazilәrin işğalı nәticәsindә
yaradılmış vәziyyәtin qeyri-qanuniliyini vurğulayır.

Avropa Şurası qәrarlarının әsasәn siyasi vә hüquqi islahatlar sahәsini әhatә etmәsinә
baxmayaraq, bu qurum vaxtaşırı olaraq Avropada, o cümlәdәn Cәnubi Qafqazda cәrәyan edәn
münaqişәlәrlә bağlı mövqeyini ifadә edib. İlk olaraq, qaçqın vә mәcburi köçkünlәrin yaşayış
şәraitinin ağırlığını nәzәrә alaraq, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası (AŞPA) müxtәlif he-
sabatlar hazırlayaraq, onların heç bir şәrt olmadan qayıdışının tәmin olunmasına çağırıb vә üzv
dövlәtlәrin bu humanitar faciәyә hәssas yanaşmalarına çalışıb. AŞPA münaqişәnin ATƏT-in
vasitәçiliyi ilә Helsinki Yekun Aktı vә Paris Xartiyasının prinsiplәri әsasında siyasi hәllinin tәrәfdarı
olub. Qurumun 1997-ci il aprelin 22-dә qәbul etdiyi “Cәnubi Qafqazda münaqişәlәr haqqında”
1119 nömrәli qәtnamәsi münaqişәnin hәllinin sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, tәrәflәr arasında danışıqlar
yolu ilә razılaşdırılan Dağlıq Qarabağ üçün geniş muxtariyyәt statusunun verilmәsi, qaçqın vә
mәcburi köçkünlәrin qayıtmaq hüququ, bütün xalqların tәhlükәsizlik tәminatı, o cümlәdәn sülhün
qorunmasını tәmin edәn çoxmilli qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi şәrtlәrini tanıyıb. AŞPA münaqişәlәrin
hәllini etnik qruplara öz xüsusiyyәtlәrini ifadә etmәyә şәrait yaradan muxtariyyәt statusunun
verilmәsindә görür. Etnik qruplar öz hüquqlarından tam bәhrәlәnmәli vә dövlәtin әrazi bütövlüyünә
xәlәl gәtirmәmәlidirlәr. AŞPA 2005-ci il yanvarın 25-dә qәbul etdiyi 1416 nömrәli “ATƏT-in Minsk
qrupu tәrәfindәn tәnzimlәnәn Dağlıq Qarabağ münaqişәsi haqqında” qәtnamәdә Azәrbaycan
әrazilәrinin işğal faktını tәsdiqlәyib, bu әrazilәrdәki etnik tәmizlәmәlәrdәn narahatlığını ifadә edib,
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822, 853, 874 vә 884 saylı qәtnamәlәrinә riayәt edilmәsinә vә
qoşunların işğal edilmiş әrazilәrdәn geri çәkilmәsinә çağırış edib. Tәşkilat, hәmçinin mәcburi
köçkünlәrin öz torpaqlarına qayıtmaq hüququnu tәsdiqlәyib, üzv dövlәtin әrazisinin digәr üzv
dövlәt tәrәfindәn işğal edilmәsinin yolverilmәzliyini vurğulayıb. Bundan başqa, Azәrbaycanın 6 ra-
yonunun 100 min hektara yaxın torpaq sahәsini suvarma suyu ilә tәmin etmәk üçün 1976-cı ildә
Tәrtәr çayı üzәrindә inşa edilmiş Sәrsәng su anbarının işğal nәticәsindә qәzalı vәziyyәtә düşmәsi,
sakinlәrin suvarma suyundan mәhrum olması barәdә AŞPA-nın Sosial Mәsәlәlәr, Sәhiyyә vә
Davamlı İnkişaf Komitәsi mәruzә hazırlayıb. Mәruzә әsasında 2016-cı il yanvar ayının 26-da
qәbul edilәn “Azәrbaycanın sәrhәdyanı bölgәlәrinin sakinlәri qәsdәn sudan mәhrum edilib” adlı
qәtnamә ermәni qoşunlarının sözügedәn bölgәdәn geri çәkilmәsini tәlәb edir, qәsdәn süni ekoloji
böhranın yaradılmasını “ekoloji tәcavüz” kimi qiymәtlәndirir vә eyni zamanda Azәrbaycan әrazilәrinin
bir hissәsinin Ermәnistan tәrәfindәn işğal edilmәsini bir daha tәsdiqlәyir.
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1992-ci il Ətraf mühitә vә inkişafa dair Rio-de-Janeyro Bәyannamәsinә әsasәn, ölkәlәr hәyata
keçirdiklәri fәaliyyәt zamanı mәsuliyyәtlәrini dәrk etmәli, silahlı konfliktlәr zamanı әtraf mühiti
mühafizә edәn beynәlxalq hüquqa hörmәt etmәlidirlәr. Lakin işğal olunmuş әrazilәrdә törәdilәn
ekoloji terror, elәcә dә son qarşıdurma zamanı Ermәnistan hәrbi birlәşmәlәrinin Mingәçevir,
Qәbәlә, Xızı şәhәrlәrini ballistik raketlәrlә elәcә dә cәbhә xәttindәn uzaqda yerlәşәn yaşayış
mәntәqәlәrini, tәsәrrüfat sahәlәrini fosforlu bombalarla atәşә tutması Bәyannamәnin müddәalarına
tamamilә ziddir. 

Bütün bunlar mülki әhalinin - uşaqların, qadınların, ahılların, әlilliyi olan şәxslәrin hәrbi münaqişәlәr
zamanı insan hüquqlarının qorunmasına dair beynәlxalq sәnәdlәrin, o cümlәdәn BMT-nin “Qadın
vә uşaqların fövqәladә hallarda, silahlı münaqişәlәr dövründә müdafiәsi haqqında Bәyannamәsi”nin,
“Uşaq hüquqları haqqında”, “Əlilliyi olan şәxslәrin hüquqları haqqında” Konvensiyalarının, habelә
1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyaları vә onların әlavә protokollarının müddәalarının ciddi
şәkildә pozulması demәkdir. Bu kimi halların davam etmәsi, çoxsaylı cәzasızlıq presedentlәri
yaratmaqla, insanlıq әleyhinә yeni cinayәtlәrә, dinc әhalinin tәhlükәdә qalmasına şәrait yaradır.

Beynәlxalq hüquqda mülki şәxslәrin qorunması

Beynәlxalq humanitar hüquqda mülki şәxslәrin qorunması döyüşçülәrin qorunması ilә bәrabәr
tutulmur. Bu fәrq, xüsusilә hәrbi әmәliyyatların aparılması zamanı aktuallıq kәsb edir: mülki
insanlarla döyüşçülәr arasında vә hәrbi hәdәflәr ilә mülki obyektlәr arasında mühüm fәrq var.
Döyüşçülәr tәslim olana qәdәr vә ya başqa şәkildә döyüşdә iştirak etdiyi müddәtdә hücuma
mәruz qala bilәr, mülki şәxslәr birbaşa döyüş әmәliyyatlarında iştirak etmәdiklәri müddәtcә hәrbi
hәdәflәrә vә döyüşçülәrә qarşı mütәnasiblik prinsipi vә qabaqlayıcı tәdbirlәr vasitәsilә qorunur. 

Mülki şәxslәrin qorunmasının hüquqi aspektlәrinә gәldikdә, IV Cenevrә Konvensiyasına
әsasәn silahlı münaqişә zamanı mülki şәxslәrin müdafiәsi beynәlxalq humanitar hüququn tәmәl
daşıdır. Bu qoruma onların dövlәt vә xüsusi mülkiyyәtinә aiddir. Hәmçinin Beynәlxalq Humanitar
Hüquq (BHH) qadınlar, uşaqlar vә mәcburi köçkünlәr kimi xüsusilә hәssas olan mülki qrupları
müәyyәnlәşdirir vә qoruyur.

Beynәlxalq insan haqları hüququ vә beynәlxalq humanitar hüquq hamının lәyaqәtini vә
insanlığını qorumaq mәqsәdi daşıyır. Bu illәr әrzindә BMT Baş Assambleyası, İnsan Hüquqları
Şurası, silahlı qarşıdurma zamanı münaqişә tәrәflәrinin, münaqişәdәn әziyyәt çәkmiş şәxslәrin
hüquqları ilә bağlı qanuni mәcburi öhdәliklәrә malik olduqlarını nәzәrә alıblar.

Ermәni hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn mülki әhalinin hәdәf alınmasına dair

Bonn Beynәlxalq Konversiya Mәrkәzi tәrәfindәn 2020-ci ilin fevralında açıqlanan dünya
ölkәlәrinin silahlanma indeksinә görә, Ermәnistan, min nәfәrә düşәn hәrbi qulluqçu sayına, silah-
lanmanın ümumi daxili mәhsuldakı (ÜDM)payına, hәrbi xәrclәr, sәhiyyә, әsgәr sayı vә ağır
silahların miqdarına görә dünyada 3-cü, Avropada isә birinci yerdәdir. Mәruzәdә bildirilir ki,
Ermәnistanın silahlanma yarışında lider mövqeyinin sәbәbi Dağlıq Qarabağ münaqişәsi vә son
30 ildә apardığı militarist siyasәtdir.

(Mәnbә: Silahlanma indeksi, Fevral 2020-ci ildә Bonn Beynәlxalq Konversiya Mәrkәzi).
Baş nazir Nikol Paşinyanın baş müşaviri Vaqarşak Arutyunyan 8 oktyabrda Rusiyanın Russia-

1 telekanalında yayımlanan "Vesti" televiziya şousuna verdiyi müsahibәdә açıq şәkildә bildirib ki,
Ermәnistan Azәrbaycanın dinc şәhәrlәrini mülki insanlar aralarında çaxnaşma yaratmaq üçün
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mәqsәdyönlü şәkildә hәdәfә alır vә bombardman edir. (Mәnbә: Caspian News,
https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-
on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/)

27 sentyabrda Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında qızğın toqquşmalar başladığından bәri,
Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәri cәbhә bölgәlәrindәn uzaq mәsafәdә әhalinin sıx mәskunlaşdığı
yerlәri, strateji cәhәtdәn әhәmiyyәtli mülki obyektlәri vә enerji infrastrukturlarını atәşә tutmağa
davam edir. Atışmalar Ermәnistanın işğal olunmuş Azәrbaycan torpaqlarında yerlәşdirilmiş
qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgәsindә cәbhә bölgәsi boyunca
Azәrbaycanın mülki yaşayış mәntәqәlәrini vә hәrbi mövqelәrini vurmasından sonra baş verib.

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri indiyә qәdәr münaqişә zonasından 60 kilometrdәn uzaq mәsafәdә
yerlәşәn Azәrbaycanın ikinci әn böyük şәhәri Gәncә, ölkәnin әn böyük su elektrik stansiyasına
vә su anbarının yerlәşdiyi Azәrbaycanın mәrkәzi şәhәri Mingәçevirә, hәmçinin Bәrdә, Tәrtәr vә
Beylәqana intensiv raket zәrbәlәri endirib. Onlar, hәmçinin Azәrbaycanın paytaxtı Bakının yaxın-
lığındakı Xızı-Abşeron rayonunu orta mәnzilli raketlәrlә vurublar.

Hәrbi mütәxәssislәr әminliklә bildiriblәr ki, İrәvan Azәrbaycan şәhәrlәrini atәşә tutaraq Bakını
cavab reaksiyası vermәyә tәhrik etmәyә çalışır. Əgәr İrәvan hәrbi әmәliyyatların yalnız
Azәrbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgәsi әrazisindә deyil, Ermәnistanın özündә dә
aparıldığını nümayiş etdirә bilsә, Rusiyadan hәrbi dәstәk tәlәb edә bilәr.

Azәrbaycandakı Amerika Ticarәt Palatası (AmCham Azәrbaycan) Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünü dәstәklәyәn bәyanat yayıb. Bәyanata görә, AmCham Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
bölgәsindә vә Azәrbaycanın digәr bölgәlәrindә baş verәn hadisәlәrdәn dәrindәn narahatdır.
Palata Azәrbaycana edilәn bütün hücumları, xüsusәn dә son vaxtlar Ermәnistan әrazisindәn
hәyata keçirilmiş mülki әhalinin vә strateji infrastruktur obyektlәrinin geniş miqyaslı atәşә
tutulmasını kәskin şәkildә pislәyir.

Beynәlxalq hüquqda silahlı qarşıdurmalar 
zamanı qadın vә uşaqların qorunması

Uşaq vә qadınların xüsusi müdafiәsindәn danışırıqsa, beynәlxalq humanitar hüquq uşaqların
vә qadınların hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәyәn şәxslәr kimi ümumi qorunmasını vә әsasәn
hәssas insanlar kimi xüsusi qorunmasını tәmin edir.

1977-ci il II Cenevrә Protokolu da mülki әhalinin, elәcә dә ayrı-ayrı mülki şәxslәrin hücum
obyekti olmamalı olduğu prinsiplәrini nәzәrdә tutur. Dördüncü Cenevrә Konvensiyası uşaqların
xeyrinә bir çox müddәalardan ibarәtdir. Onlar göstәrir ki, artıq 1949-cu ildә xüsusilә uşaqların
müharibәdәn qorunmasının lazım olduğu hiss olunurdu.

Ermәnistan Fövqәladә hallarda vә Silahlı Münaqişәlәrdә Qadın vә Uşaqların Müdafiәsi
Bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan vә bütün üzv dövlәtlәr tәrәfindәn Bәyannamәyә ciddi şәkildә
riayәt olunmasını tәlәb edәn prinsiplәri pozur. Mülki әhaliyә, xüsusәn dә әhalinin әn hәssas
üzvlәri olan qadınlara vә uşaqlara saysız әzab-әziyyәtlәr verәn hücum vә bombardmanlar
qadağan edilir vә bu cür hәrәkәtlәr pislәnilir.

Azәrbaycanda mәcburi köçkün uşaqlar hәlә dә tәhlükәsizlik şәrtlәri altında vә lәyaqәtli
şәkildә torpaqlarına könüllü olaraq qayıtmaq hüquqlarını hәyata keçirә bilmirlәr. Münaqişә
zamanı 224 uşaq ermәni hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn girov götürülüb vә sonradan sәrbәst buraxılıb
vә 29 uşaq hәlә dә ermәni әsirliyindәdir. 73 azәrbaycanlı uşaq itkin düşüb.

Azәrbaycanda uşaqlar atәşkәs dövründә dә ermәni tәcavüzkarlarının hәdәfinә çevrilir. 1994-
cü ildәn bәri atәşkәs dövründә 34 uşaq ermәni terrorunun qurbanı olub, onlardan 14-ü öldürülüb,
20-si yaralanıb.
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Humanitar atәşkәs dövründә hәrbi cinayәtlәr

Tәrәflәrin Moskvada әldә etdiyi razılığa әsasәn 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 12.00-dan etibarәn
Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsinin meyarlarına uyğun vә vasitәçiliyi ilә әsirlәrin vә digәr saxlanılan
şәxslәrin vә hәlak olanların cәsәdlәrinin dәyişdirilmәsi o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikası vә
Ermәnistan Respublikasının ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin vasitәçiliyi ilә tәnzimlәnmәnin
әsas prinsiplәri әsasında münaqişәnin tezliklә sülh yolu ilә hәlli mәqsәdilә substantiv danışıqlara
başlaması üçün  atәşkәs elan olunmuşdur. 

Lakin, ATƏT-in Minsk Qrupu hәmsәdr ölkәlәrini tәmsil edәn Amerika Birlәşmiş Ştatları, Fransa
Respublikası vә Rusiya Federasiyasının Prezidentlәrinin 01 oktyabr 2020-ci il tarixli bәyanatı, ATƏT-
in Minsk Qrupu hәmsәdrlәrinin 05 oktyabr tarixli bәyanatına әsasәn vә 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixli
Moskva bәyanatına uyğun olaraq qәbul edilәn humanitar atәşkәs rejiminin tәlәblәrinә Ermәnistan
tәrәfindәn әmәl edilmәmişdir. Belә ki, cәbhәnin müxtәlif istiqamәtlәrindә atәşkәs hiss edilsә dә

Ermәnistan hәrbi birlәşmәlәri Azәrbaycan tәrәfindәn azad edilmiş әrazilәrin geri qaytarılması üçün
әks hücum hәmlәlәrinә sәy göstәrmişdir. Nәticәdә Azәrbaycan silahlı qüvvәlәri Dağlıq Qarabağın
Hadrut qәsәbәsini vә bir neçә kәndi işğaldan azad etmişdir. Bununla barışmayan Ermәnistan hәrbi
qüvvәlәri Berd vә Vardenis rayonlarının әrzisindәn cәbhә xәttindәn 80-100 km uzaqlıqda olan
Azәrbaycanın әsasәn mülki şәxslәrinin mәskunlaşdığı Gәncә vә Mingәçevir şәhәrlәrini, Bәrdә vә
digәr rayonların әrazisini SKAD\ELBRUS, TOÇKA-U tipli uzaqmәnzilli raketlәrlә atәşә tutmuşdur.
Nәticәdә xeyli sayda mülki insanlar, qadınlar, uşaqlar hәlak olmuş vә yaralanmışdır. 

Azәrbaycanın iri iqtisadi şәhәrlәri olan Gәncә vә Bәrdә şәhәrlәrindә isә sözün әsl mәnasında
faciә yaşanmışdır. Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri olan Gәncә raket atәşinә mәruz qalmış,
nәticәdә çoxu qadın olmaqla 28 nәfәr hәlak olmuş, 10 qadın vә 5 azyaşlı uşaq olmaqla ümumilikdә
139 nәfәr yaralanmışdır. Gәncә şәhәrinin әrazisinә düşmüş uzaqmәnzilli raketlәr 500 metr radiusda
olan yaşayış mәntәqәlәrini, sosial infrastruktur obyektlәrini dağıdaraq zәrәr vurmuşdur. Bәrdә
şәhәrinin kaset tipli mәrmilәrlә atәşә tutulması nәticәsindә isә növbәti insanlıq faciәsi törәdilmiş 27
nәfәr hәlak olmuş, 86 nәfәr yaralanmışdır. 

Atәşkәsin müәyyәn olunduğu vaxtdan bir neçә saat sonra işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә
hәrәkәt edәn sanitar maşınlar Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn atәşә tutulmuş, nәticәdә
Azәrbaycan ordusunun hәkim personalı hәlak olmuş vә yaralanmışdır. 

Bәrdә şәhәri әrazisinә düşmüş raketin dağıdıcı qüvvәsi ANAMA әmәkdaşları tәrәfindәn qeydә
alınmışdır. Raketin düşmәsi nәticәsindә 10 metr dәrinlikdә vә 30 metr radiusda böyük bir dәlik
әmәlә gәlmişdir. Atәşkәs dövründә Tәrtәr rayonunun Şıxarx qәsәbәsi әrazisindә mәcburi köçkünlәr
üçün tikilmiş yaşayış massivi hәdәfә alınmış, insanlar ölmüş vә yaralanmışdır. BAMF tәmsilçilәrinin
mülki şәxslәrlә, hәrbçilәrlә söhbәti zamanı humanitar atәşkәs dövründә törәdilmiş aşağıdakılar
aşkar edilmişdir:
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- Atәşkәs dövründә cәsәdlәrin döyüş әrazisindәn çıxarılması zamanı Ermәnistan ordusunun
әsgәrlәri tәrәfindәn cәsәdlәrin altına tәlә partladıcılar yerlәşdirilmişdir;

- Azәrbaycan әsgәrlәri cәsәdlәri tәhvil verәrkәn onlar atәşә tutulmuş, onlara tәrәf әl qumbaraları
atılmış;

- Atәşkәs zamanı cәsәdlәrin daşınmasına yardım göstәrәn, yaralıları daşımağa kömәk edәn
hәrbi hәkimlәr atәşә tutulmuşdur. 

Hәr 3 halın törәdilmәsi nәticәsindә ölәn vә yaralananlar olmuşdur. 
- Azәrbaycan tәrәfdәn ölәn әsgәrlәrin üzәrindә işgәncә vә tәhqirlәrә mәruz qalmış vә bu

әxlaqsız hәrәkәtlәr sosial şәbәkәlәrdә yayılmışdır. 
Ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin işğal olunmuş әrazilәrdәki döyüş sәngәrlәrindә postlara, avtomobillәrә

zәncirlәnmiş әsgәrlәrlә bağlı şәkillәr mәlumatlar müәyyәn edilmişdir.

Əsir vә itkin düşmüş şәxslәr

Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi nәticәsindә itkin düşmüş, әsir götürülmüş,
hәmçinin azad edilmiş şәxslәrlә bağlı dövlәt komitәsinin 01.10.2020 ci il tarixә mәlumatı açıqlanmışdır.
Mәlumata görәbirinci Qarabağ münaqişәsi daxil olmaqla әsir vә itkin düşmüş şәxslәr:

a) hәrbçilәr - 3171 nәfәr
b) mülki şәxslәr - 719 nәfәr (71 uşaq, 267 qadın, 326 qoca); onlardan kişilәr - 3623 nәfәr,

qadınlar - 267 nәfәr  

10 oktyabr 2020-ci il tarixdә Moskvada әldә edilmiş humanitar atәşkәsin müddәasına әsasәn
döyüşlәr zamanı hәlak olanların cәsәdlәrinin vә әsirlәrin dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulurdu. Əsirlәrin
Qırmızı Xaç Komitәsinin iştirakı ilә yerinә yetirilmәsi qeyd edilir. Mәsәlәyә münasibәtdә tәrәflәrin
mövqeyi müxtәlif olmuşdur. 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin beynәlxalq mәsәlәlәr üzrә kömәkçisi Hikmәt Hacıyev“Bir
daha vurğulamaq istәrdim ki, Azәrbaycanla Ermәnistan arasında cәsәdlәrin, hәmçinin әsirlәrin
dәyişdirilmәsi mexanizmi artıq bir müddәtdir, hazırdır vә işlәkdir”, - deyә bildirib.

Rәsmi mәlumatlarda Azәrbaycan tәrәfinin humanitar atәşkәsin ruhuna uyğun olaraq, hәlak
olmuş әsgәrlәrinin cәsәdlәrinin tәhvil vermәyә hazır olduğu bәyan edilsә dә Ermәnistan tәrәfi bu
müraciәtә laqeyd qalmışdır. 

Əsir düşmüş yaralı ermәni hәrbçilәrinin xәstәxanada müalicәsi ilә bağlı, elәcә dә hәmin
şәxslәrin Ermәnistanda yaşayan valideynlәri ilә telefon danışığını әks etdirәn görüntülәr televiziya
vasitәsi ilә yayımlanmış, hәrbi әsirlәrin saxlanma şәraiti ilә bağlı BQXK-nә mәlumatlar tәqdim
edilmişdir. 

Ermәnistan hәrbçilәrinin qәtlә yetirilmiş Azәrbaycan hәrbiçilәrinin meyitlәri üzәrindә tәhqiramiz
hәrәkәtlәr etmәklә törәtdiklәri cinayәt әmәllәrinә dair sosial şәbәkәlәrdә paylaşılan videolar
yayılmışdır. Bu da 1-ci Cenevrә Konvensiyasının 16-cı vә 17-ci maddәlәrinin ciddi pozulduğuna
sübutudur.

İşğal olunmuş әrazilәrә qanunsuz silah daşınması

Gürcüstan vә İran İslam Respublikası Ermәnistana hәrbi yüklәrin daşınmasını qadağan
etdikdәn sonra Ermәnistan hökumәti ölkәyә silah gәtirmәk üçün müxtәlif hiylәlәrә vә qanunsuzluqlara
әl atmışdır. Bunun üçün mülki tәyyarәlәrdәn dә istifadә olunduğu müxtәlif mәnbәlәr tәrәfindәn
tәsdiqlәnmişdir.  

Döyüşlәrin getdiyi bir zamanda Ermәnistanın rәhbәr şәxslәrinin tәyyarәlәri vasitәsilә hәrbi
yüklәr daşındığı bәlli olmuşdur. Oktyabrın 10-da Moskvada Sergey Lavrovla görüşdәn geri dönәn
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Zöhrab Mnatsakanyanın hökumәt tәyyarәsindә 300 әdәd “Kornet” tank әleyhinә raket gәtirdiyi üzә
çıxmışdır. Müxtәlif sәbәblәrә görә Moskvanı ziyarәt etmәli olan Baş nazirin müavini Mqer Qriqoryan
vә Xarici İşlәr nazirinin müavini Şavarş Köçәryan da oxşar metodlardan yararlanmağa çalışıb.

Ermәnistana mülki tәyyarәlәrlә silah danışmasını hәyata keçirmәk üçün digәr ölkәlәrdә
ermәni diaspor qurumlarının aktivlәşdiyi müşahidә olunmuşdur. Hәmin qrupların “humanitar
yardım”, ya da “çarter reyslәri” adı altında әslindә Ermәnistana silah daşımasına dair mәlumatlar
işıq üzü görüb. 

Konkret olaraq Rusiyadan silah daşınmasını Ermәnistanın Müdafiә naziri David Tonoyan, Pa-
şinyanın qeyri-leqal biznes ortağı vә mәşhur silah qaçaqmalçısı David Qalstyan vә Rusiyadakı
әn zәngin ermәni sayılan milyarder Samvel Karapetyanın kurasiya etdiyi qeyd edilib. Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti beynәlxalq televiziyalara vә agentliklәrә müsahibәsi zamanı  bu
mәsәlәlәrlә bağlı fikirlәr söylәyib, Rusiya isteblişmentindә qanunsuz silah qaçaqmalçılığında
marağı olan şәxslәrlә bağlı fikirlәr bildirib. 

İşğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz silahlı birlәşmәlәr

“Bizdә bu döyüşdәn әvvәl dә, indi dә mәlumat var idi ki, PKK terrorçuları orada düşәrgәlәr ya-
radıblar. Çünki Dağlıq Qarabağ nәzarәtsiz bir әrazi idi”, - deyә Prezident İlham Əliyev bildirib.
Prezident öldürülәn insanlar arasında Kanada, Livan pasportlu insanların, o cümlәdәn şәxsiyyәtini
müәyyәn etmәk mümkün olmayan insanların olduğunu xarici mediaya müsahibәsi zamanı
bildirib. 

Azәrbaycanın Baş Prokurorluğu Ermәnistanın Azәrbaycan Respublikasının mülki әhalisinә
qarşı müxtәlif cinayәtlәr törәtmәsi vә hәmin cinayәtlәrdә xarici ölkәlәrdәn gәtirilmiş muzdluların
iştirak etmәsinә dair Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda mötәbәr sübutların
olduğu açıqlayıb. 

Ermәnistan prezidenti Armen Sarkisyan "Əl Cәzirә" telekanalına müsahibәsindә müxtәlif
ölkәlәrdәn olan ermәnilәrin Dağlıq Qarabağda döyüşdüklәrini deyib. "Onlar etnik ermәnilәrdir vә
müxtәlif ölkәlәrin vәtәndaşları olmalarına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda vuruşmalarında pis bir
şey yoxdur. Biz müxtәlif ölkәlәrdәn olan ermәnilәrin hәrbi әmәliyyatlarda iştirakını qәbul edirik"
deyәn A.Sarkisyan müxtәlif terrorçu birlәşmәlәrin hәrbi әmәliyyatlarda iştirakını tәsdiq edib. 

Muzdlu anlayışı 1949-cu il Beynәlxalq Silahlı Münaqişә Qurbanlarının Müdafiәsi haqqında
1949-cu il Cenevrә Konvensiyasına Əlavә I Protokolunun (1977) 47-ci maddәsindә tәsbit
edilmişdir. Bu maddәyә görә, muzdlunun döyüşçü vә ya hәrbi әsir statusu almaq hüququ yoxdur.

Muzdluların işә götürülmәsi, istifadәsi, maliyyәlәşdirilmәsi vә tәliminә dair BMT Baş Assam-
bleyasının 4 dekabr 1989-cu il tarixli 44-cü sessiyasında (44/34) qәbul edilmiş Beynәlxalq Kon-
vensiyaya görә, onlardan istifadә vә onlara tәlim keçilmәsi cinayәt sayılır.

Ermәnistandan fәrqli olaraq, Azәrbaycan Respublikası 30 sentyabr 1997-ci ildә Konvensiya-
yaqoşulmuşdur. Konvensiyaya әsasәn muzdluların hәrbi münaqişәlәrә cәlb edilmәsinә qarşı
mübarizә aparmaq mәqsәdilәbu cür cinayәtlәrә görә iştirakçı dövlәtlәrin milli qanunvericiliyindә
cinayәt mәsuliyyәti nәzәrdә tutulur.

Müharibәnin partlamamış qalıqlarının tәmizlәnmәsi 

Ümumilikdә Agentlik tәrәfindәn 2020-ci ilin sentyabr, oktyabr aylarında 829 operativ vә
tәxirәsalınmaz әmәliyyat çıxışı hәyata keçirilmişdir. Nәticәdә Ağdam, Ağdaş, Ağcabәdi, Bәrdә,
Beylәqan, Bilәsuvar, Cәbrayıl, Goranboy, Naftalan, Kürdәmir, Füzuli, Tәrtәr, Tovuz, Şәmkir,
Hacıqabul, Zәrdab, Xızı, Oğuz, Qәbәlә rayonları, Gәncә vә Mingәçevir şәhәrlәri әrazisindә ev vә
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hәyәtyanı sahәyә, neft kәmәrinin yaxınlığına,
Mingәçevir İES-in әrazisinә, Cәnubi Qafqaz Boru
Kәmәrinin yaxınlığına, әkin vә otlaq sahәlәrinә,
yol kәnarına, meşә massivinә, mәktәbә baxış
keçirilmiş, 301 әdәd partlamamış hәrbi sursat
(PHS), 1 627 әdәd piyada әleyhinә mina, 276
әdәd tank әleyhinә mina, 460 әdәd tank әleyhinә
minanın partladıcısı (son vaxtlar işğaldan azad
olunmuş әrazilәrdәn), 76 әdәd detonator,1 150
әdәd 9N235 bombacıqları, 1 180 әdәd müxtәlif
çaplı patronlar, 1 әdәd qaz qumbarası, 17 әdәd
hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә olunan meteoroloji
radiopelenqator, 6 әdәd dron, 2 әdәd raketin
mikrosxemi vә 550 әdәd partlamış raket hissәlәri
aşkar olunaraq neytrallaşdırılmışdır.

Qadağan edilmiş hәrbi sursatlar

ANAMA-nın tapşırığı ilә müharibәnin partlamamış qalıqlarının tәmizlәnmәsi әmәliyyatlarına
cәlb edilmiş BAMF-ın İcma Mina Aksiyası komandası düşmәnin әsas hәdәf yerlәrindәn olan
Tәrtәr rayonunda, elәcә dә Bәrdә, Goranboy rayonlarında әmәliyyatlara cәlb edilmişdir. Komanda
Tәrtәr rayonunun Düyәrli vә Əskipara kәndlәri әrazisindә fosforlu top mәrmilәri aşkar edәrәk
zәrәrsizlәşdirmişdir. 

ANAMA mütәxәssislәri tәrәfindәn Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kәmәrinin bir neçә metrliyindә
elәcә dә Goranboy vә Bәrdә şәhәri әrazilәrindә kaset bombalar aşkar edilәrәk zәrәrsizlәşdirilmişdir. 

Bakı–Novorosiysk neft kәmәrinin yaxınlığında Sitalçay әrazisindә Ermәnistan hәrbi birlәşmәlәri
tәrәfindәn atılmış, Azәrbaycan Hәrbi Hava Qüvvәlәri tәrәfindәn mәhv edilmiş S 300 ballistik raket
mәrmisinin qalıqları aşkar edilmişdir. 
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Gәncә, Qәbәlә vә Kürdәmir şәhәrlәinә "SMERÇ" vә "ELBRUS" tipli raketlәrdәn kassetli
mәrmilәrin atıldığı müәyyәn edilmişdir. ANAMA mütәxәssislәrinin araşdırmaları nәticәsindә
partlayış әrazinin radiusu vә müәyyәn edilmiş qalıqların üzәrindәki göstәricәlәr sayәsindә
qadağan olmuş sursatlar barәdә faktlar öz tәsdiqini tapmışdır. Ermәnistan hәrbi qüvvәlәri
tәrәfindәn Azәrbaycanın mülki şәxslәri hәdәfә alınaraq, cәbhә xәttindәn xeyli kәnarda yerlәşәn
yaşayış mәntәqәlәri vә iri şәhәrlәrinә atılan hәrbi sursatlar, bomba vә uzaqmәnzilli raketlәr 10
oktyabr 1980-ci ildә qәbul edilmiş “Konvensiya silahların istifadәsinin mәhdudlaşdırılması vә
qadağan edilmәsinә dair Cenevrә protokollarına, “Klaster silahların istifadәsinin qadağan edilmәsi
ilә bağlı Oslo Konvensiyasına ziddir.“

Ermәnistan hәrbi qüvvәlәrinin icazәsi qadağan edilmiş hәrbi sursatlardan istifadәsi beynәlxalq
qurumlar tәrәfindәn tәsdiq edilәrәk pislәnilmişdir. 

Amnesty İnternational “kasetli sursatlardan mülki әrazilәrә qarşı istifadә etmәk amansızlıqdır
vә mәsuliyyәtsizlikdir. Bu, çoxsaylı insan itkisinә, yaralanmaya sәbәb olur.” - deyә bәyanat verib. 

“Kasetli döyüş sursatlarının hәr cür şәraitdә istifadәsi beynәlxalq humanitar hüquqa әsasәn
qadağandır.Ermәnistanın dinc әhaliyә qarşı istifadә etdiyi ballistik raketlәr vә kasetli bombalar
beynәlxalq hüquq tәrәfindәn qadağan olunub. Bu bәyanatla Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin belә
cinayәt әmәllәrini pislәyirik. Ermәnistanın oktyabrın 27-28-dә Azәrbaycanın Bәrdә vә Tәrtәr ra-
yonlarında mülki infrastrukturu raket atәşinә tutmasını pislәyirik.” GUAM Demokratiya vә İqtisadi
İnkişaf naminә Tәşkilatı bildirib.Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş
katibliyi ermәni silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan şәhәrlәri Bәrdә vә Tәrtәrdә mülki şәxslәrә
qarşı törәdilmәkdә davam edәn qeyri-insani addımları şiddәtlә qınayıb.

“Ermәnistan kassetli bombalardan istifadәni, yaxud Dağlıq Qarabağ qüvvәlәrini onlarla tәchiz
etmәyi dәrhal dayandırmalıdır”, - deyә "Human Rights Watch" tәşkilatı bәyanat yayıb.

Nәticә 

2020-ci ilin sentyabr, oktyabr ayları әrzindә Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında davam edәn
geniş hәrbi әmәliyyatları, qәbul edilәn beynәlxalq şәrtlәrin vә prinsiplәrin Ermәnistan rәhbәrliyi
tәrәfindәn icra edilmәmәsi, elәcә dә beynәlxalq hüquqi razılaşmaların vә prinsiplәrin dәyişdirilmәsi
üçün Ermәnistan tәrәfindәn edilәn tәhrikedici provokativ cәhdlәrin nәticәsi adlandırmaq olar.
Keçәn dövr әrzindә işğal olunmuş әrazilәrin azad olunması, qaçqın vә mәcburi köçkünlәrin öz
doğma yerlәrinә qaytarılması, Dağlıq Qarabağın statusunun müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı әldә
olunan razılaşmalar Ermәnistan siyasi rәhbәrliyi tәrәfindәn yerinә yetirilmәmiş, eskalasiya davam
etdirilmişdir. Nәticәdә geniş miqyaslı hәrbi әmәliyyatlar başlamış, xeyli sayda hәrbi vәzifәli, mülki
şәxs hәlak olmuş vә yaralanmışdır. İqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrinә, sosial infrastruktura ciddi
ziyan dәymiş, ağır humanitar vәziyyәt yaranmışdır. Böyük infrastruktur layihәlәrin vә transmilli
proqramların icraçısı olan Azәrbaycanın münaqişәnin hәll olunması üçün sülhә mәcbur etmә
әmәliyyatlarını hәyata keçirmәkdәn başqa çıxış yolu qalmamışdır. Hesab edirik ki, nә qәdәr çәtin
olsa da yüzilliklәr boyu bir yerdә yaşamış iki xalqın yenidәn bir yerdә yaşaması, qonşuluq
prinsiplәrinin, regionda sülh vә sabitliyin qorunması, qarşılıqlı әlaqәlәrin qurulması üçün imkanları
qalmaqdadır. Bununçün uzun müddәtdir ki, dondurulmuş status kvoya üztünlük verәn ATƏT-in
hәmsәdr ölkәlәrinin sülhyaratma missiyasının güclәndirilmәsi, işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrinin
azad olunması, beynәlxalq hüququn razılaşdırılmış prinsiplәrinә heç bir şәrtsiz әmәl edilmәsi
kimi imperativ qәrarların qәbul olunmasına vә razılaşmaların әldә edilmәsinә ehtiyac var. 
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Hesabatı hazırlayan təşkilatlar haqqında məlumat 

2008-ci il tarixindәn rәsmi qeydiyyatdan keçmәklә fәaliyyәtә başlamışdır. Tәşkilat
ixtisaslaşmış insan hüquqlarının müdafiәsi ilә mәşğul olan qurumdur. Hesabatın hazır-
lanmasında iştirak etmiş tәşkilat sәdri Sәmәd Vәkilov ATƏT-in Demokratik Tәsisatlar vә
İnsan Hüquqları Bürosunun “Mәhkәmәlәrinin monitorinqi” üzrә peşәkar kurslarını
keçmişdir. İnsan Hüquqları üzrә Hüquqşünaslar Komitәsinin vә Müstәqil Elmi Praktik
Hüquq Mәrkәzinin әmәkdaşı kimi Avropa Şurasına, BMT-yә insan hüquqları vә
mәhkәmәlәrin monitorinqi ilә bağlı hesabatların hazırlanmasında hüquq eksperti kimi
iştirak etmişdir. 2003-cü il tarixindә Azәrbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü
“Müstәqil mәhkәmә hakimiyyәtinin tәmin olunması” öhdәliklәrinin monitorinqinә dair
(16 oktaybr 2003-cü il tarixli hadisәlәrlә bağlı) ATƏT-in Bakı Ofisinin hesabatlarının ha-
zırlanmasında iştirak etmişdir. O cümlәdәn Gürcüstanda fәaliyyәt göstәrәn Milli Azlıqların
Monitorinq Qrupunun beynәlxalq hesabatlarının hazırlanmasında hüquq eksperti kimi
iştirak etmişdir. Müvәkkil Hüquq Mәrkәzinin Nizamnamәsindә tәşkilatın insan hüquqlarına
dair tәdqiqatlar aparmaq sәlahiyyәti tәsdiq edilmişdir. 

Müvәkkil Hüquq Mәrkәzi 

Azәrbaycan Qadın Jurnalistlәri Assosiasiyası

1999-cu il tarixdә ABŞ-ın Beynәlxalq Avrasiya Fondunun texniki dәstәyi ilә tәsis
edilmişdir. Tәşkilat hazırkı vaxtadәk insan hüquqları, qadınlara qarşı zorakılıq, gender
problemi, söz vә mәtbuat azadlığının tәmin olunmasına dair monitorinqlәr aparmış vә
bu sahәlәrdә onlarla hesabatlar hazırlamışdır. 

Hesabatın hazırlanmasında Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun,
Azәrbaycan Respublikası Ərazilәrinin Minalardan Tәmizlәnmәsi üzrә Milli Agentliyinin
rәsmi informasiyalarından, Beynәlxalq İnsan Hüquqları tәşkilatları ("Amnesty International",
"Human Rights Watch") tәşkilatlarının vә beynәlxalq informasiya agentliklәrinin
mәlumatlarından hәmçinin yerli ekspertlәrin rәyindәn istifadә edilmişdir. 
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Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin tarixi

1987-89-cu illәrdә Ermәnistanda yaşayan 250 mindәn çox azәrbaycanlı öz tarixi torpaqlarından
zorla qovulub, onlardan 216 nәfәr vәhşicәsinә qәtlә yetirilib, 1154 nәfәr isә yaralanıb. 

20 fevral 1988-ci ildә DQMV-nin Xalq Deputatları Sovetinin iclasında vilayәtin ermәni icmasının
nümayәndәlәri DQMV-nin Azәrbaycan SSR-dәn ayrılıb Ermәnistan SSR-ә birlәşdirilmәsi barәdә
Azәrbaycan SSR vә Ermәnistan SSR Ali Sovetlәrinә müraciәt etmәk haqqında qәrar qәbul
etdilәr. 

22 fevral 1988-ci ildә Əsgәran qәsәbәsi yaxınlığında ermәnilәr DQMV-nin Xalq Deputatları
Sovetinin qәrarına qarşı etiraz edәn dinc azәrbaycanlı nümayişçilәrә atәş açdılar. Nәticәdә hәlak
olan iki azәrbaycanlı gәnc münaqişәnin ilk qurbanları oldular. 

1 dekabr 1989-cu ildә Ermәnistan SSR Ali Soveti Ermәnistan SSR vә Dağlıq Qarabağın
birlәşdirilmәsi haqqında qәrar qәbul etmişdir. 10 yanvar 1990-cı ildә SSRİ Ali Sovetinin Rәyasәt
Heyәti “Dağlıq Qarabağ barәsindә Ermәnistan SSR Ali Sovetinin 1989-cu il dekabrın 1-dә vә
1990-cı il yanvarın 9-da qәbul etdiyi qәrarların SSRİ Konstitusiyasına uyğun olmaması haqqında”
qәrar qәbul etmişdir. Qәrarda Ermәnistan SSR ilә Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan SSR-in razılığı
olmadan yenidәn birlәşdirilmәsinin qeyri-qanuni olması bildirilmişdir. 

30 avqust 1991-ci ildә Azәrbaycanın Ali Soveti dövlәt müstәqilliyinin bәrpasını elan etdi. 18
oktyabr 1991-ci ildә “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Müstәqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı
qәbul olundu. 

26 noyabr 1991-ci ildә Azәrbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azәrbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin lәğv edilmәsi haqqında” Qanun qәbul etdi. 

1991-ci ilin sonu-1992-ci ilin әvvәlindә münaqişәnin hәrbi mәrhәlәsi başlandı. Sovet İttifaqının
parçalanması vә Azәrbaycanda daxili çәkişmәlәr nәticәsindә yaranmış siyasi qeyri-sabitlikdәn
istifadә edәrәk, Ermәnistan xarici hәrbi yardımla Dağlıq Qarabağda hәrbi әmәliyyatlara başladı.
1992-ci ilin fevral ayında Xocalı şәhәrindә azәrbaycanlı әhaliyә qarşı misli görünmәmiş qırğın
törәdilmişdir. Xocalı soyqırımı kimi tanınmış bu qanlı faciә minlәrlә azәrbaycanlının mәhv edilmәsi
yaxud әsir düşmәsi ilә nәticәlәnmiş, şәhәr yerlә-yeksan edilmişdir. 

1992-ci ilin may ayında Şuşa şәhәri vә Ermәnistanla Dağlıq Qarabağ arasında yerlәşәn Laçın
rayonu işğal edilmişdir. 1993-cü ildә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ
әtrafındakı daha altı rayonunu – Kәlbәcәr, Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl, Qubadlı vә Zәngilan
rayonlarını işğal etdilәr. 

Bundan sonra BMT Tәhlükәsizlik Şurası işğalçı qüvvәlәrin işğal olunmuş әrazilәrdәn qeyd-
şәrtsiz çıxarılmasına dair 4 Qәtnamә qәbul etmişdir. Bu Qәtnamәlәr Azәrbaycan Respublikasının
BMT üzvlüyünә daxil olarkәn tәqdim edilmiş xәritәsinә әsaslanmışdır. Sözügedәn Qәtnamәlәr
münaqişәnin dinc yolla hәll edilmәsi üçün beynәlxalq hüquqi tәminatlar yaradır. 

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәbul etdiyi Qәtnamәlәrin xronologiyası belәdir: 

1) 30 aprel 1993-cü il tarixindә BMT Tәhlükәsizlik Şurası Azәrbaycanın Kәlbәcәr rayonundan
vә digәr işğal olunmuş әrazilәrindәn bütün işğalçı qüvvәlәrin dәrhal çıxarılmasını tәlәb edәn 822
saylı qәtnamә qәbul etmişdir. 

2) 29 iyul 1993-cü il tarixindә BMT Tәhlükәsizlik Şurası Azәrbaycanın Ağdam rayonu vә digәr
işğal olunmuş әrazilәrindәn işğalçı qüvvәlәrin tam, dәrhal vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb
edәn 853 saylı qәtnamә qәbul etmişdir. 

3) 14 oktyabr 1993-cü il tarixindә BMT Tәhlükәsizlik Şurası ATƏM-in Minsk qrupunun nizama
salmaya dair vaxt cәdvәlinә uyğun olaraq, dәrhal qarşılıqlı vә zәruri addımlar atılmasını, o
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cümlәdәn әn son işğal edilmiş әrazilәrdәn çәkilmәyi tәlәb edәn 874 saylı qәtnamә qәbul etmişdir. 
4) 11 noyabr 1993-cü il tarixindә BMT Tәhlükәsizlik Şurası 884 saylı qәtnamә qәbul etdi.

Qәtnamә Zәngilan rayonu vә Horadiz qәsәbәsinin işğalını, mülki әhaliyә qarşı hücumu vә
Azәrbaycan Respublikası әrazilәrinin bombalanmasını pislәmiş, Zәngilan rayonu vә Horadiz
qәsәbәsindәn işğalçı qüvvәlәrin birtәrәfli qaydada çıxarılmasını vә Azәrbaycan Respublikasının
әn son işğal olunmuş digәr әrazilәrindәn işğalçı qüvvәlәrin çıxarılmasını tәlәb etmişdir. 

Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan Respublikasının 20 faiz әrazisi – Dağlıq
Qarabağ regionu vә ona bitişik yeddi rayon - Xankәndi şәhәri, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavәnd,
Kәlbәcәr, Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl, Qubadlı, Zәngilan rayonları, hәmçinin Tәrtәr rayonunun 13,
Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın Sәdәrәk rayonunun isә 1 kәndi Ermәnistan ordusu tәrәfindәn
işğal olunmuşdur. Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi nәticәsindә 1 milyondan
artıq azәrbaycanlı mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşüb, 20 min nәfәr hәrbi әmәliyyatlar dövründә
hәlak olub, 50 min nәfәr әlil olub. Münaqişә nәticәsindә 4 minә yaxın azәrbaycanlı itkin düşüb,
onların arasında 67 uşaq, 265 qadın, 326 qoca olub. Bu şәxslәrin aqibәti barәdә hәlә dә
mәlumat yoxdur. İki mindәn çox azәrbaycanlı ermәnilәr tәrәfindәn әsir vә girov götürülüb. 

1988-1993-cü illәrdә Qarabağda, ümumilikdә, 900 yaşayış mәntәqәsi, 150 min ev, 7 min
ictimai bina, 693 mәktәb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müәssisәsi, 927 kitabxana, 44 mәbәd, 9
mәscid, 473 tarixi abidә, saray vә muzeylәr, 40 min muzey eksponatı, 6 min sәnaye vә kәnd
tәsәrrüfatı müәssisәsi, 160 körpü vә digәr infrastruktur obyektlәri dağıdılıb. 

Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindә dünya әhәmiyyәtli abidәlәrә Cәbrayılda orta әsrlәrә
aid 11 vә 15 tağlı Xudafәrin körpülәri vә Tunc dövrünә aid Niftalı kurqanları, Kәlbәcәrdә orta
әsrlәrә aid Gәncәsәr vә Xudavәng monastırları, Ağdamda XIV әsrә aid Qutlu Musa oğlu türbәsi
vә Tunc dövrünә aid Üzәrliktәpә yaşayış massivi, Xocavәnddә Paleolit dövrünә aid Azıx vә
Tağlar mağarası vә Xocalıda Tunc vә Dәmir dövrünә aid kurqanlar daxildir. 

Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin hәllinә dair vasitәçilik prosesi 1992-ci ilin fevral ayında
Avropada Tәhlükәsizlik vә Əmәkdaşlıq Müşavirәsi (ATƏM) çәrçivәsindә başlamışdır. ATƏM-in
Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının Helsinkidә keçirilәn 24 mart 1992-ci il tarixli әlavә iclasında
Minskdә ATƏM-in himayәsi altında mümkün qәdәr tez bir zaman әrzindә böhranın ATƏM-in
prinsip, öhdәlik vә müddәaları әsasında sülh yolu ilә hәlli istiqamәtindә danışıqlar üçün forumu
tәmin edәcәk Dağlıq Qarabağa dair konfransın çağırılması qәrara alındı. 

12 may 1994-cü il tarixindә atәşkәsә dair razılıq әldә olundu. ATƏM-in dövlәt vә hökumәt baş-
çılarının 1994-cü il 5-6 dekabr tarixlәrindә Budapeştdә keçirilәn sammitindә ATƏM çәrçivәsindә
bütün vasitәçilik sәylәrinin әlaqәlәndirilmәsi üçün Minsk konfransı hәmsәdrlik institutunun
yaradılması barәdә qәrar qәbul olundu. Budapeşt sammiti ATƏM-in fәaliyyәtdә olan sәdrinә
silahlı münaqişәnin dayandırılması üçün siyasi razılaşmanın әldә olunması mәqsәdilә danışıqlar
aparmaq tapşırığı verdi. 

Lakin işğaldan 27 il keçmәsinә baxmayaraq ATƏT-in Minsk qrupu münaqişәnin sülh yolu ilә
hәlli üçün real iş görә bilmәmişdir. 

İşğalçı Ermәnistan tәrәfi yaranmış status-kvonu saxlamağa çalışmış vә Azәrbaycan tәrәfini
yeni әrazilәri işğal edәcәklәri ilә tәhdid etmişdir. 2016-cı ilin aprel ayında yenidәn işğalçı Ermәnistan
hәrbi tәcavüz etmәyә cәhd etmişdir. Azәrbaycan Ordusunun silahlı qüvvәlәri Ermәnistan tәrәfinin
hücumunu dәf etmәk üçün müdafiә tәdbirlәri görmüş vә işğal zonasına daxil olan 2000 (iki min)
kv.km әrazini işğaldan azad etmişdir. 12 iyul 2020-ci il tarixdә Ermәnistan tәrәfi beynәlxalq enerji
borularının yerlәşdiyi Dağlıq Qarabağ әrazisinә heç bir aidiyyәti olmayan Tovuz rayonu әrazisindәn
hәrbi tәcavüz etmәyә cәhd etmişdir. Ermәnistanın bu cәhdinin qarşısı alınmış vә nәticәdә
Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin 12 hәrbi qulluqçusu şәhid olmuşdur. Ermәnistan tәrәfindәn so -
nuncu irimiqyaslı tәcavüz cәhdi 27 sentyabr 2020-ci il tarixdә baş vermişdir bunun qarşılığı olaraq
Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri Əks Hәmlә әmәliyyatı hәyata keçirmişdir. 

Azәrbaycanda minaların tәmizlәnmәsi üzrә ixtisaslaşmış agentlik fәaliyyәt göstәrir. Agentlik
minaların tәmizlәnmәsi, әhalinin maariflәndirilmәsi, minaların zәrәsizlәşdirlmәsi hәmçinin әraziyә
atılmış silahların növlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә mәşğul olur. 



32

Azәrbaycan Respublikası Ərazilәrinin Minalardan Tәmizlәnmәsi üzrә 
Milli Agentliyin 27 sentaybr-10 noyabr tarixlәrinә cәbhәyanı әrazilәrdә 
keçirilmiş tәcili tәxirәsalınmaz әmәliyyatlar barәdә rәsmi mәlumatı  

Ümumilikdә Agentlik tәrәfindәn 27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il tarixlәrindә 1 278 siqnal
(әmәliyyat çağırışı) әsasında 1 105 operativ vә tәxirәsalınmaz әmәliyyat çıxışı olmuşdur ki,
nәticәdә Ağdam, Ağdaş, Ağcabәdi, Bәrdә, Beylәqan, Bilәsuvar, Cәbrayıl, Goranboy, Naftalan,
Kürdәmir, Füzuli, Tәrtәr, Tovuz, Şәmkir, Hacıqabul, Zәrdab, Xızı, Xocavәnd, Oğuz, Qәbәlә
rayonları, Gәncә vә Mingәçevir şәhәrlәri әrazisindә ev vә hәyәtyanı sahәyә, neft kәmәrinin ya-
xınlığına, Mingәçevir İES-in әrazisinә, Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәrinin yaxınlığına, әkin vә otlaq
sahәlәrinә, yol kәnarına, meşә massivinә, mәktәbә baxış keçirilmiş, 476 әdәd partlamamış hәrbi
sursat (PHS), 1 654 әdәd piyada әleyhinә mina, 821 әdәd tank әleyhinә mina, 733 әdәd tank
әleyhinә minanın partladıcısı,  

76 әdәd detonator, 1 242 әdәd 9N235 bombacıqları, 10 730 әdәd müxtәlif çaplı patronlar, 2
әdәd qaz qumbarası, 168 qram qara barıt, 26 әdәd hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә olunan
meteoroloji radiopelenqator, 7 әdәd dron (zәrәrsizlәşdirilmişdir), 2 әdәd raketin mikrosxemi vә
877 әdәd partlamış raket hissәlәri aşkar olunmuşdur. 

10 noyabr 2020-ci il tarixindә Agentliyә Ağcabәdi, Ağdam, Beylәqan, Füzuli, İmişli, Tәrtәr
rayonları әrazisindә mәrmilәrin aşkar olunması barәdә Daxili İşlәr Nazirliyinin ″102″ Xidmәti-
Zәng mәrkәzi sistemindәn – 18 (on sәkkiz) vә Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Böhran Vәziyyәtlәrindә
İdarәetmә mәrkәzindәn – 1 (bir) müraciәt daxil olmuşdur. 

Daxil olmuş 19 çağırış әsasında Agentliyin xüsusi mobil çevik әmәliyyat qrupları tәrәfindәn
Ağcabәdi rayonunun Göyük, Hacılar, Yuxarı Qiyamәddinli kәndlәri, Ağdam rayonunun Şükürağalı,
Xındırıstan, Zәngişalı kәndlәri, Beylәqan rayonunun Milabad kәndi, Füzuli rayonunun Alxanlı,
Əhmәdalılar, Əhmәdbәyli kәndlәri, İmişli rayonunun Xәlfәli kәndi, Tәrtәr rayonunun Azad
Qaraqoyunlu, Düyәrli, Seydimli, Yuxarı Sarıcalı kәndlәri, Şıxarx qәsәbәsi, Axundov vә Cavanşir
küçәlәri әrazisinә Daxili İşlәr Nazirliyinin әmәkdaşları ilә birlikdә 32 operativ vә tәxirәsalınmaz
әmәliyyat çıxışı hәyata keçirilmişdir. Aparılmış әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri zamanı 131 әdәd part-
lamamış hәrbi sursat (PHS), 65 әdәd bombacıq, 249 әdәd tank әleyhinә mina, 252 әdәd tank
әleyhinә minanın partladıcısı, 8 647 әdәd müxtәlif çaplı patronlar, 1 әdәd hәrbi mәqsәdlәr üçün
istifadә olunan meteoroloji radiopelenqator, 36 әdәd boş avtomat darağı, 2 әdәd dron vә 58 әdәd
partlamış mәrmi qalıqları aşkar olunmuşdur. 

Agentliyin partlayış qrupu tәrәfindәn 130 әdәd partlamamış hәrbi sursat (PHS), 65 әdәd
bombacıq zәrәrsizlәşdirilmiş, Mina Tәhlükәsinә dair Maariflәndirmә üzrә mütәxәssislәr tәrәfindәn
42 777 nәfәr mülkü şәxs arasında mina tәhlükәsizliyinә dair maariflәndirmә tәbliğatı aparılmışdır. 

Azәrbaycan Respublikası Ərazilәrinin Minalardan 
Tәmizlәnmәsi üzrә Milli Agentliyin mülki әhaliyә qarşı 
istifadә edilmiş raketlәrin növlәri haqqında rәsmi mәlumatı  

2020-ci il 4 noyabr tarixindә Agentliyin xüsusi mobil әmәliyyat qrupları tәrәfindәn Tәrtәr
rayonunun Sәhlәbad kәndinә ermәni silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn atılmış 1 әdәd tüstülü (D-4) 122
mm-lik (P-4) ağ fosfor tәrkibli mәrmi aşkar edilmiş vә partlayış yolu ilә yerindә zәrәrsizlәşdirilmişdir. 

Bundan әlavә, hәmin tarixdә Agentliyin mütәxәssislәri Goranboy rayonunun Meşәli kәndi
әrazisindәn 1 әdәd 9M525 raketinin tәrkibindә olan 9N235 bombacığı aşkar olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, bildiririk ki, 2020-ci il 03 noyabr tarixindә Agentliyin xüsusi mobil әmәliyyat
qrupları tәrәfindәn Tәrtәr rayonunun Sәhlәbad kәndi yaxınlığına ermәni silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
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atılmış 2 әdәd tüstülü (D-4) 122 mm-lik (P-4) ağ fosfor tәrkibli mәrmilәr aşkar edilmiş vә partlayış
yolu ilә yerindә zәrәrsizlәşdirilmişdir. 

Qeyd etmәk istәrdik ki, 2020-ci ilin 27 vә 28 oktyabr tarixlәrindә ermәni silahlı qüvvәlәri
tәrәfindәn Bәrdә şәhәrinin mülki әhalinin sıx mәskunlaşdığı әrazilәrә atılmış 4 әdәd 9 M 525
raketinin partlaması nәticәsindә 288 әdәd 9N235 bombacığ әtrafa sәpәlәnmiş, nәticәdә 25 nәfәr
dinc sakin hәlak olmuş, 70-dәn çox mülki şәxs müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri almış vә әtraf
infrastruktura ciddi ziyan dәymişdir. 

Yuxarıda qeyd olunan sursatların mülki әhaliyә vә obyektlәrә qarşı istifadә edilmәsi “Bәzi adi
silahlara dair Konvensiyalar”-a (“Hәddindәn artıq zәrәrli vә ya ayrı-ayrı tәsiri ola bilәn bәzi adi
silahların istifadәsinә qadağa vә ya mәhdudlaşdırma haqqında Konvensiya”) (1980) aid Protokol
III müvafiq olaraq beynәlxalq humanitar hüququn tәlәblәrinә vә prinsiplәrinә görә qadağandır. 

Bu bir daha sübut edir ki, ermәni silahlı qüvvәlәri mülki insanlara qarşı hәrbi cinayәt törәtmәkdә
davam edirlәr. 

1 “Toçka-U” taktiki raketi partlamış hissәsi 9M79 1
Partlamış qalıqları

(Füzuli rayonu)

2 “Elburus” raketinin partlamış hissәsi 9K72 13

Partlamış qalıqları
(Gәncә, Mingәçevir, Bәrdә,

Kürdәmir, Qәbәlә şәhәrlәri vә 
Füzuli Babı vә Kәnd Horadiz)

3 Partlamış raket vә mәrmi qalıqları - 877 -

4 Bombacıq 9N235 1242 -

5 Avtomat darağı - 36 -
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Fosforlu silahların insan orqanizminә tәsiri ilә bağlı 
tibb elmlәri üzrә fәlәsfә doktoru Rasim Mikayılovun rәyi 

Fosforlu silahlar, ağ fosforla vә ya ağ fosfor әsaslı digәr yandırıcı maddәlәrlә doldurulmuş
yandırıcı sursat növüdür. Fosfor D.İ.Mendeleyevin elementlәrin dövri sistemindә 15-ci elementdir.
Fosforun tәbiәtdә 3 allotropik növü var: ağ, qara vә qırmızı fosfor. Ağ fosfor yanarkәn 1300° C-yә
qәdәr istilik ayrılır. Yanma bol miqdarda qalın ağ tüstü ilә müşayiәt olunur vә bütün fosfor
tükәnәnә vә ya oksigen olmayana qәdәr davam edir. Ağ fosfor zәhәrlidir, insanlar üçün ölümcül
doza 0,05 - 0,15 qramdır. Bu maddә bәdәn mayelәrindә yaxşı hәll olur vә qәbul edildikdә hәzm
sistemindәn sürәtlә sorulur. 

Ağ fosforun bu xassәlәrә malik olması, onun kimyәvi vә yandırıcı kütlәvi qırğın silahlarında
istifadә olunmasına sәbәb olmuşdur. 

Fosforlu bombaların tәyinatı açıq yerlәrdә vә ya sığınacaqlarda olan canlı qüvvәyә, hәrbi
texnikanı mәhv etmәyә, kütlәvi qırğınlar törәtmәyә yönәlmişdir. Fosforlu bombaların partlamsından
ayrılan alovlu mәrmi qәlpәlәri, hәrәkәtә mane olan, görmә qabiliyyәtini mәhdudlaşdıran geniş
yanğınlara sәbәb olur. Yanğın nәticәsindә yaranan boğucu tüstü vә zәhәrli qazlar bombanın
zәrәrverici tәsirini daha da dәrinlәşdirir. 

Ağ fosforlu bombaların partlaması zamanı yaralıları xilas etmәk demәk olar ki, mümkün olmur,
çünki hәtta suda belә sönmәyәn mәrmi parçaları insan bәdәnindә dәrin yanıqlar, dәrinin vә
yumşaq toxumaların soyulması nәticәsindә sağalmayan yaralar әmәlә gәtirir. Orqanizmә düşdükdә
tez sorulduğu üçün mәdә-bağırsaq sistemini dәrhal sıradan çıxarır, ürәk-damar sisteminin
fәaliyyәtinә kәskin tәsir edir. Yanğın zamanı yaranan tüstü ilә nәfәs aldıqda insana boğucu tәsir
göstәrәrәk halsızlıq, tәngәnәfәslik yaradır. Buna görә dә belә bombalaın istifadәsi dinc mülki
әhali arasında kütlәvi qırğına sәbәb olur. 
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Qadağan edilmiş silahlardan ermәnilәrin azәrbaycanlılara qarşı 
istifadә etmәsi barәdә beynәlxalq tәşkilatların vә xarici medianın mәlumatları  

Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri beynәlxalq humanitar hüquq norma vә prinsiplәrini kobud
şәkildә pozaraq Azәrbaycanın müharibә zonasından kәnarda yerlәşәn Gәncә, Mingәçevir,
Bәrdә, Ağcabәdi, Naftalan, Beylәqan vә s. әrazilәrdә mülki әhalinin sıx mәskunlaşdığı digәr
yaşayış mәntәqәlәrini iriçaplı silahlar, müxtәlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atәşә tutub.
Ermәnistanın hәrbi qüvvәlәri, müvafiq beynәlxalq konvensiyaların qadağan etdiyi kasetli
bombalardan istifadә edәrәk münaqişә bölgәsindәn uzaqda yerlәşәn şәhәrlәrimizi bombalaması
faktı beynәlxalq tәşkilatların yaydığı mәlumatlarda öz әksini tapmışdır. 



36

(“Amnesty International”, "Human Rights Watch”, “Vice News”, “New York Times” qəzeti, “Bild”
nəşri, La Repubblic qəzeti və s.). Bir çox hərbi ekspertlər və blogerlər şəxsi tvitter, telegram səhifə -
lərində də qadağan edilmiş silahlardan ermənilərin mülki əhaliyə qarşı istifadə etməsindən yazıblar. 

Beynəlxalq təşkilatların yaydıqları məlumatların bir qisimini aşağıda diqqətinizə çatdırırıq
(mənbələrin linkləri və mətnlərdən çıxarışlar və Azərbaycan dilinə tərcüməsi) 

Almaniyanın nüfuzlu “Bild” nәşrindә jurnalist Pol Rontşaymer oktyabrın 10-dan 11-nә keçәn
gecә dinc Gәncә şәhәrinin Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn atәşә tutulmasından yazıb, hü-
cumdan zәrәr çәkәn uşaqların, qadınların, dağıdılmış binaların fotoşәkillәri tәqdim edilir. 

Mәqalәdә raket texnologiyaları üzrә almaniyalı ekspert Fabian Hints raketin düşdüyü yerin
tәsvirini “Bild” üçün tәhlil edib. O deyib: “Bu, ballistik raket idi. Gәncә ermәni reaktiv artilleriyasının
vura bilәcәyi hüdudda yerlәşir. Ziyan o dәrәcәdә böyükdür ki, bu, yәqin, iriçaplı raket olub”. 

Müәllif yazır ki, F.Hints raketin Ermәnistan cәbhә xәttinin azı 60 kilometrliyindә yerlәşәn
әrazisindәn buraxılmasına әmindir. “Ballistik raketlәr olduqca böyük dağıdıcı tәsirә malikdir. Bu
raketlәrdәn hәqiqәtәn әhalinin sıx yaşadığı әrazilәrә qarşı istifadә etmәk mümkündür”, - deyә
Rontşaymer Hintsin fikrindәn sitat gәtirir. 

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/hunderte-tote-und-verletzte-erster-tag-der-
waffenruhe-wird-zum-massaker-73358678.bild.html 

Немецкий ракетный эксперт Фабиан Хинц проанализировал изображения места падения
для BILD. Он сказал: "Атака почти наверняка была вызвана баллистической ракетой.
Гянджа будет в пределах досягаемости армянской реактивной артиллерии, но ущерб
настолько велик, что должен был быть чем-то большего калибра". 

Для Хинца это ясно: за массированной атакой на город стоит Армения, более чем
в 60 километрах от фронта. 

Он сказал BILD: “Невозможно точно определить, просто армяне не били или пред-
намеренно атаковали мирных жителей. В целом, однако, баллистические ракеты
обладают таким огромным разрушительным действием и часто настолько неточны
и ненадежны, что их действительно можно использовать против военных целей в
густонаселенных районах”.

“Amnesty International”

Ermәnistan vә Azәrbaycan sıx mәskunlaşmış mülki rayonlarda böyük sahәlәrdә hәdәflәri
mәhv edә bilәn güclü partlayıcı döyüş sursatlarından istifadәyә dәrhal son qoymalıdır.

Bu barәdә "Amnesty International" 22.10.2020-ci il tarixindә yaydığı bәyanatda bildirib. 
"Amnesty International"ın böhrana reaksiya qrupunun ekspertlәri mövcud mәlumatları tәdqiq

ediblәr. Bu mәlumatlar ballistik raketlәrdәn vә qeyri-dәqiq reaktiv yaylım atәşi sistemlәrindәn
qәsdәn istifadә edildiyini sübut edir, bu da son günlәrdә mülki әhali arasında ölәnlәrin vә
yaralananların olmasına, genişmiqyaslı ziyan dәymәsinә gәtirib çıxarıb. Bu, beynәlxalq humanitar
hüququn pozuntusudur. 

Xüsusәn, son günlәr Ermәnistan tәrәfdәn dәfәlәrlә artilleriya atәşinә mәruz qalan Azәrbaycanın
Gәncә şәhәrindә mülki әhali arasında qurbanlar vә mülki binalara dәyәn ciddi ziyan sәnәdlәşdirilib. 

“Yaşayış mәntәqәlәrindә ballistik raketlәrdәn vә böyük dagıdıcı qüvvәsi olan döyüş sursatlarından
istifadә edilmәsi müharibә qanunlarına etinasızlığı göstәrir, deyә "Amnesty International"ın Şәrqi
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Avropa vә Mәrkәzi Asiya üzrә direktor sәlahiyyәtlәrini icra edәn Denis Krivoşeev bildirib. – Dinc
sakinlәr hәlak olmağa, yaralanmağa davam edir, evlәrindәn mәhrum olur. Ünvansız atәşlәr
nәticәsindә insanlar mәhv olur, evlәr xarabaxanaya çevrilir”. 

“Foto vә videodәlillәr bu silahın vura bilәcәyi ziyanın miqyasını göstәrir. Bәzi mәlumatlara
görә, xәstәxana vә mәktәblәr dağılıb, yollar, rabitә şәbәkәlәri kimi hәyati әhәmiyyәtә malik
başqa bir mülki infrastrukturlara ziyan dәyib”, - deyә o bildirib. 

“Amnesty International” 

“Amnesty İnternational” 29 oktyabr 2020-ci il tarixindә yaydığı açıqlamada deyilir ki, dünәn
yerli vaxtla saat 13:30-da Bәrdә şәhәrinә bir vә ya bir neçә “Smerç” raketi atılıb vә xәstәxanaya
yaxın yaşayış әrazisinә düşüb. Azәrbaycanın Baş Prokurorluğu bildirib ki, nәticәdә әn azı 21
nәfәr hәlak olub, 70-dәn çox insan yaralanıb. 

Qeyd olunur ki, “Amnesty International”ın böhrana cavab mütәxәssislәri şәkillәrә әsasәn
şәhәrә ermәni qüvvәlәri tәrәfindәn atılan raket qalıqlarının Rusiya istehsalı olan 9M55 “Smerç”
raketlәrindәn 9N235 sursat parçalarının olduğunu tәsdiqlәyiblәr. 

“Amnesty International”ın ekspertlәri fotomüxbir tәrәfindәn çәkilmiş, 9N235-in kaset döyüş
sursatlarının fraqmentlәri tәsvir edilmiş şәkillәrin doğruluğunu tәsdiq ediblәr. 

"Yaşayış mәntәqәlәrinin kaset döyüş sursatları ilә atәşә tutulması insanların hәlak olması, ya-
ralanması, әzab çәkmәsina sәbәb olan qәddar vә mәsuliyyәtsiz әmәldir ", - “Amnesty International”ın
Şәrqi Avropa vә Mәrkәzi Asiya üzrә regional direktoru Mariya Struters bildirib. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/armenia-azerbaijan-first-confirmed-use-of-
cluster-munitions-by-armenia-cruel-and-reckless/

29 October 2020, 16:07 UTC 

Amnesty International has verified the use of banned cluster bombs by Armenia for the first
time in the current Nagorno-Karabakh conflict, following an attack on the city of Barda in
Azerbaijan. 

Yesterday (28 October 2020), at approximately 1.30pm local time, one or several Smerch
rockets were fired into Barda, striking a residential neighbourhood close to a hospital. The
Azerbaijani Prosecutor General’s Office has stated that at least 21 people were killed, with an es-
timated 70 more injured. 

Amnesty International’s Crisis Response experts verified pictures (taken by Vice News
reporters in the city) of fragments of 9N235 cluster munitions from Russian-made 9M55 Smerch
rockets, that appear to have been fired into the city by Armenian forces. 

“The firing of cluster munitions into civilian areas is cruel and reckless, and causes untold
death, injury and misery,” said Marie Struthers, Amnesty International’s Regional Director for
Eastern Europe and Central Asia. 

“As this conflict continues to escalate, Armenian, Armenian-backed and Azerbaijani forces
have all been guilty of using of banned weapons that have endangered the lives of civilians
caught in the middle. 

“Cluster munitions are inherently indiscriminate weapons, and their use in any circumstances
is banned under international humanitarian law. We are again calling on both sides to immediately
stop using cluster munitions, and to prioritize the protection of civilians.” 

“Cluster munitions are inherently indiscriminate weapons, and their use in any circumstances
is banned under international humanitarian law. We are again calling on both sides to immediately
stop using cluster munitions, and to prioritize the protection of civilians.” 
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“Human Right Watch”tәşkilatı
Bәrdә әrazisinә qadağan olunmuş
bombalar atılmasını tәsdiq edib. 

“Human Right Watch” tәşkilatı
işğalçı Ermәnistanın Azәrbaycanın
Bәrdә şәhәrinә zәrbәlәr endirdiyinә
dair açıqlama yayaraq ermәni
qüvvәlәrinin 28 oktyabr 2020-ci il
tarixindә Azәrbaycanın paytaxtı Ba-
kıdan 230 km qәrbdә Bәrdә şәhәrini
istifadәsi beynәlxalq sәviyyәdә qa-
dağan edilmiş kasetli raketlәrlә vur-
duğunu tәsdiqlәyib. 

https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh 

"la Repubblica” 

İtaliyanın nüfuzlu “la Repubblica” qәzetindә hәmin qәzetin Azәrbaycana ezam olunmuş xüsusi
müxbiri Peitro Del Renin müәllifi olduğu "Azәrbaycanlıların fәryadı: “Mәhz bu sәbәbdәn Dağlıq
Qarabağın ayrılmasını qәbul edә bilmәrik” adlı mәqalәsi dәrc olunub. 

Müәllif mәqalәdә düşmәn artilleriyasından yalnız 10 km mәsafәdә yerlәşәn kәnd tәsәrrüfatı
regionundakı Tәrtәr şәhәrinә sәfәr etdiyini vә bu şәhәrin sentyabr ayından bәri raket yağışına tu-
tulduğunu vә bombardman edildiyini bildirir. Müәllif qadağan edilmiş kasetli bombaların ermәnilәr
tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı istifadәsinin "Amnesty International” tәrәfindәn qınanıldığını, Bәrdә
şәhәrinin mәrkәzi meydanda müharibә başlayandan bәri mülki vәtәndaşlara qarşı әn ağır hücum
nәticәsindә 20 nәfәrdәn çox insanın ölümünә sәbәb olan Rusiya istehsalı olan 300 mm kalibr
güclü raketlәrin qalıqlarını gördüyünü vurğulayır. 

Mәqalәdә münaqişәnin tarixinә vә acı nәticәlәrinә dә toxunulur, "Human Rights Watch”
tәşkilatına istinadәn 1992-ci ildә Ermәnistan ordusu tәrәfindәn Xocalıda mülki әhaliyә qarşı
soyqırımı törәdildiyi, rәsmi rәqәmlәrә görә 106 qadın vә 83 uşaq olmaqla 613 mülki şәxsin qәtlә
yetirildiyi bildirilir. 

Mәqalә ilә aşağıdakı keçiddәn tanış olmaq mümkündür:
https://www.repubblica.it/esteri/2020/11/01/news/nagorno-karabakh_guerra_azerbaijan_arme-

nia-272562190/ 

“VİCE News”

“Vice News” nәşri bildirib ki, Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Azәrbaycanın Bәrdә şәhәrinin
yaşayış mәntәqәlәrini qadağan edilmiş kasset döyüş sursatları ilә atәşә tutub. 

Nәşrin jurnalistlәri oktyabrın 28-dә baş vermis hücumdan bir neçә saat sonra araşdırma
aparıblar vә “Smerç” raketindәn atılmış döyüş sursatlarının qalıqlarını aşkarlayıblar. 

“Amnesty International”ın hәrbi eksperti Brayan Kastner vә Avropa Birliyinin keçmiş hәrbi
müşaviri Mark Qarlasko tәsdiq ediblәr ki, döyüş sursatları "Smerç"dәn buraxılıb. 

https://www.vice.com/en/topic/nagorno-karabakh 
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“New York Times”

ABŞ-ın nüfuzlu “New York Times” qәzetinin әmәkdaşları Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә
şәhәrini raket atәşinә tutması ilә bağlı reportaj hazırlayıblar. 

NYT-nın әmәkdaşları hadisә zamanı şәhәrin mәrkәzi küçәsi ilә hәrәkәt edirmişlәr: “Birinci
partlayış bizi avtomobili saxlamağa mәcbur edәcәk qәdәr güclü idi, cәld yerә atıldıq vә hasarların
dibindә yerә әyildik. Sonra anladıq ki, dayanmasaydıq, 20 metr aralıda raket bizә tuş gәlә bilәrdi”. 

Yazıda qeyd olunub ki, Bәrdә şәhәri cәbhә xәttindәn 20 mil (32 km) mәsafәdә yerlәşir vә
partlayış anınadәk burada insanlar gündәlik hәyatlarına davam ediblәr. 

Mәqalәdә 21 nәfәrin hәlak olduğu, 70 nәfәrin yaralandığı vә Ermәnistanın qadağan olunmuş
Rusiya istehsalı kasetli bombalardan istifadә etdiyi vurğulanıb: “Ertәsi gün Bәrdәnin mәrkәzindәn bir
qәdәr aralıda yerlәşәn, başqa bir raket zәrbәsinin endirildiyi Qarayusiflini ziyarәt etdik. Burada dәfn
mәrasimi keçirilirdi. 7 yaşlı bir qız da daxil olmaqla, 4 nәfәr ölmüş vә 10-dan çox insan yaralanmışdı”. 

https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-armenia-rockets-
karabakh.html 

NAGORNO-KARABAKH CONFLICT29 October 2020 11:46 (UTC+04:00) 

“In Azerbaijan, a String of Explosions, Screams and Then Blood”, the author writes that the
first explosion was loud enough to make the reporters stop the car they were driving.

“At the time of the blast on Wednesday, we were driving along the main street of the provincial
town of Barda, Azerbaijan, toward an intersection. Azerbaijan is at war with Armenia, but the
frontline was 20 miles away and life to that point was going on uneventfully in the area. Women
were out shopping, men were filling their cars at the gas station,” 

Haber Global TV

Türkiyә Beynәlxalq Münasibәtlәr vә Strateji Analizlәr Mәrkәzinin (TÜRKSAM) rәhbәri Sinan
Oğan Ermәnistanın Gәncәyә hücumlarını kәskin şәkildә qınayaraq bunu bәşәriyyәtә qarşı
cinayәt adlandırıb. 

Bu barәdә Türkiyәdә fәaliyyәt göstәrәn “Haber Global” xәbәr yayıb. 
“Bakının vәtәni işğaldan qurtarma әmәliyyatı çәrçivәsindә mәğlub olan vә bunu aydın şәkildә

görәn Ermәnistan rәhbәrliyi Azәrbaycanın mülki yaşayış yerlәrinә hücum edәrәk böyük bәşәri
cinayәt hәyata keçirir”, - deyә o bildirib. 

Türkiyә Beynәlxalq Münasibәtlәr vә Strateji Analizlәr Mәrkәzinin (TÜRKSAM) rәhbәri Sinan
Oğan Ermәnistanın Gәncәyә hücumlarını kәskin şәkildә qınayaraq bunu bәşәriyyәtә qarşı
cinayәt adlandırıb. 

Bu barәdә “Haber Global” xәbәr yayıb.
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QADAĞAN OLUNMUŞ SILAHLARLA BAĞLI 
BEYNƏLXALQ HÜQUQI TƏMİNATLAR VƏ MƏNBƏLƏR 

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin 21 aprel 1993-cü il tarixdә (№573) “Müharibә qur-
banlarının müdafiәsi haqqında” 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrә konvensiyalarına Azәrbaycan
Respublikasının qoşulması barәdә qәrar qәbul etmişdir. Qәrara әsasәn Azәrbaycan Respublikası: 

“Döyüşәn ordularda yaralıların vә xәstәlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında” Konvensiya; 
“Dәniz silahlı qüvvәlәrinin tәrkibindәn olan yaralıların, xәstәlәrin vә gәmi qәzasına uğramış

şәxslәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında” Konvensiya; 
“Hәrbi әsirlәrlә rәftar haqqında” Konvensiya;
“Müharibә zamanı mülki әhalinin müdafiәsi haqqında” Konvensiya qoşulmuşdur. 

Mәlum olduğu kimi Azәrbaycan vә Ermәnistan respublikaları Avropa Şurasının üzvüdür vә
milli qanunvericiliklәrini Avropa Konvensiyalarına uyğunlaşdırmışlar. 

Beynәlxalq müqavilәlәrlә milli qanunvercilik arasında yaranmış ziddiyәtlәr necә aradan qaldırılır? 
Bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 148-ci maddәsinin ikinci bәndindә

deyilir: “Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәr Azәrbaycan Res-
publikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tәrkib hissәsidir”. 

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 151-ci maddәsindә beynәlxalq aktların hüquqi
qüvvәsi tәsbit edilmişdir. Maddәdә deyilr: “Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminә
daxil olan normativ hüquqi aktlar ilә (Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası vә referendumla
qәbul edilәn aktlar istisna olmaqla) Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası
müqavilәlәr arasında ziddiyyәt yaranarsa, hәmin beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir”. Yuxarıda
göstәrilәn müdәlar Avropa Şurasının üzvü olan bütün dövlәtlәr üçün keçәrlidir. Bu baxımdan
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Ermәnistan Respublikasının müharibә qurbanları, müharibәnin aparılmasına dair Konvensiya vә
әlavә protoklollara qoşulmaması onun beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәtdәn azad etmir. 

27 sentyabr 2020-ci il tarixdәn 10 noyabr 2020-ci il tarixәdәk Ermәnsitan Silahlı Qüvvәlәrinin
Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı istifadә edilmiş silahların qadağan olunmuş silahlar qrupuna
daxil edilmәsi haqqında müxtәlif beynәlxalq sәnәdlәr movcuddur. 

Bu sәnәdlәr sırasında ilk olaraq 1868-ci ildә Sankt-Peterburq Deklarasiyasını bundan başqa
1949-cu il “Müharibә qurbanlarının qorunması haqqında” Cenevrә Konvensiyaları vә 1977-ci ildә
onlara qәbul edilmiş әlavә protokollar, “Adi silahların konkret növlәri haqqında” Konvensiyaya” III
protokol (1980). Silahların tәsir gücünә vә qanunvericiliklә tәtbiq dairәsinә görә “Hәddәn artıq
zәrәr vuran vә ya fәrqlәndirmәdәn tәsir göstәrәn silah hesab edilәn adi silahların konkret növ -
lәrinin tәtbiqinin qadağan olunması vә ya mәhdudlaşdırlması haqqında” 10 oktyabr 1980-ci il
tarixli Konvensiya әsas götürülmәlidir. 

Sözügedәn Konvensiya beynәlxalq humanitar hüququn iki әsas әnәnәvi qaydalarına әsaslanır: 

1) Hәddәn artıq zәrәr vuran vә fәrqәlәndirmәdәn tәsir göstәrәn silahların istifadәsinin qadağan
edilmәsi. 

2) Lazımsız әzab vә ya hәddәn artıq yaralanmaya sәbәb ola bilәcәk silahların istifadәsinin
qadağan edilmәsi. 

Bu Konvensiya Protokolla tamamlanan bir çәrçivә müqavilәsidir. İştirakçı dövlәtlәr bunu zәruri
hesab edәrsә, ona yeni protokollar әlavә edilә bilәr. Konvensiya, konkret silahlara qarşı tәtbiq
edilmiş qaydaların tәtbiq olunmasını tәmin edәrkәn, dövlәtlәri beynәlxalq humanitar hüquqa zidd
olaraq, qeyd olunmayan silahlardan istifadә etmәkdәn imtina etmә öhdәliyindәn azad etmir. 

Konvensiyanın yuxarıda göstәrilәn müddәalarında xüsusi diqqәt yetrirlәcәk mәqam ondan
ibarәtdir ki, silah sәnayesinin müasir texnoliji inkişaf tendensiyasını nәzәrә alsaq dövlәtlәri beynәlxalq
humanitar hüquqa zidd olaraq, qeyd olunmayan silahlardan istifadә etmәkdәn imtina etmә
öhdәliyindәn azad etmir- müddәaları Konvensiyanın hansısa protoklollarında adıçәkilmәyәn yaxud
Konvensiyanın qәbul edilmәsi zamanı ixtira edilmәmiş müasir silahlardan istifadәni istisna edir. 

1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrә Konvensiyalarına әlavә olunan vә beynәlxalq silahlı
münaqişә qurbanlarının himayәsinә hәsr edilәn 1977-ci il 8 iyun tarixli (I Protokol) 36-cı maddәsinә
әsasәn Razılığa gәlәn Yüksәk Tәrәflәr Yeni silah növlәrini, müharibә aparılması vasitәlәrinin vә
ya üsullarının öyrәnilmәsi, hazırlanması, әldә edilmәsi vә qәbul olunması zamanı onlara bu
Prtokolda vә razılığa gәlәn Yüksәk Tәrәflәr tәtbiq edilәn hәr hansı digәr beynәlxalq hüquq nor-
malarında müәyyәn edilmiş qadağanın bәzi vә ya bütün hallarda şamil edilib-edilmәdiyini
müәyyәnlәşdirmәlidir. 

Yuxarıda göstәrilәn rәsmi mәlumatlara әsasәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
Azәrbaycan mülki әhalisinә, mülki obyektlәrinә, meşәlәrinә bitki örtüyünә qarşı istifadә olunmuş
kasetli vә fosforlu bombalar öz tәsir gücünә görә aşağıdakı Konvensiya vә ona әlavә edilmiş Pro-
toklolların tәsiti altına düşür. 
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“Hәddәn artıq zәrәr vuran vә ya fәrqlәndirmәdәn tәsir 
göstәrәn silah hesab edilәn adi silahların konkret növlәrinin tәtbiqinin 

qadağan olunması vә ya mәhdudlaşdırlması haqqında” 
10 oktyabr 1980-ci il tarixli Konvensiyanın 

İNYEKSİYA SİLAHLARININ İSTİFADƏSİNİN QADAĞANLANMASI VƏ 
MƏHDUDİYYATI ÜZRƏ PROTOKOL 

(Protokol III) 

Maddә 1. Tәriflәr 
Bu Protokolun mәqsәdlәri üçün: 

1. "Yandırıcı silah", ilk növbәdә cisimlәri alovlandırmaq vә ya alov, istilik vә ya hәr ikisinin tәsiri
ilә insanlara yandırmaq mәqsәdi daşıyan, bir hәdәfә çatdırılan maddәnin kimyәvi reaksiyası
nәticәsindә yaranan hәr hansı bir silah vә ya sursat demәkdir.

a) Yandırıcı silahlar, mәsәlәn, alov atıcıları, mina, mәrmi, roket, qumbara, mina, bomba vә
yandırıcı maddә olan digәr qablar şәklindә ola bilәr. 

b) alışdırıcı silahlara aşağıdakılar aid deyil: 
i) işıqlandırma, izlәyici mәrmilәr, tüstü vә ya xәbәrdarlıq sistemlәri kimi tәsadüfәn yandırıcı vә

ya yanma tәsiri göstәrә bilәn döyüş sursatları; 
ii) zirehli deşәn mәrmilәr, parçalanma mәrmilәri, yüksәk partlayıcı bomba vә bәnzәr birlәşmiş

hәrәkәt sursatı, yandırıcı kimi nüfuzetmә, partlama vә ya әlavә alovlandırıcı tәsiri olan qırıntıların
birgә tәsiri üçün nәzәrdә tutulmuş sursat 

tәsiri insanlarda yanıqlara sәbәb olmaq üçün xüsusi olaraq nәzәrdә tutulmayan, lakin zirehli
nәqliyyat vasitәlәri, tәyyarәlәr vә qurğular vә ya tikililәr kimi hәrbi mәqsәdlәrә qarşı istifadә
olunan tәsirlәrdir. 

2. "Mülki әhalinin cәmlәşmәsi" - daimi vә ya müvәqqәti olan mülki şәxslәrin, mәsәlәn,
şәhәrlәrin yaşayış mәntәqәlәrindә vә ya yaşayış mәntәqәlәrindә vә ya kәndlәrindә, ya da
qaçqınların vә ya evakuasiya olunanların düşәrgәlәrindә vә ya sütunlarında, ya da köçәri әhali
qruplarında olduğu kimi hәr hansı bir konsentrasiya demәkdir. 

3. "Hәrbi hәdәf" obyektlәrә, tәbiәtinә, yerlәşmәsinә, tәyinatına vә ya istifadәsinә görә hәrbi
әmәliyyatlara tәsirli töhfә verәn vә mövcud olduqda tamamilә vә ya qismәn mәhv edilmәsinә, tu-
tulmasına vә ya zәrәrsizlәşdirilmәsinә sәbәb olan hәr hansı bir obyektә aiddir. şәrtlәrin verilmiş
anı açıq bir hәrbi üstünlük verir. 

4. “Mülki obyektlәr”, 3-cü bәnddә göstәrildiyi kimi hәrbi olmayan obyektlәrdir. 
5. "Mümkün ehtiyat tәdbirlәri", insani vә hәrbi mülahizәlәr dә daxil olmaqla, o vaxtkı bütün

şәrtlәr nәzәrә alınmaqla tәtbiq oluna bilәn vә ya tәtbiq edilә bilәn tәdbirlәri nәzәrdә tutur. 
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Maddә 2. Mülki әhalinin vә mülki obyektlәrin qorunması 

1. Heç bir halda mülki әhalinin, fәrdi mülki şәxslәrin vә ya mülki obyektlәrin yandırıcı
silahlardan istifadә edәrәk hücuma mәruz qalması kimi hallara mәruz qalması qadağandır. 

2. Hәr hansı bir şәraitdә mülki şәxslәrin cәmlәşdiyi әrazidә yerlәşәn hәr hansı bir hәrbi
obyektin hava yolu ilә çatdırılan yandırıcı silahlardan istifadә edәrәk hücuma mәruz qalması qa-
dağandır. 

3. Hava yolu ilә çatdırılan silahlar istisna olmaqla, mülki әhalinin cәmlәşdiyi әrazidә yerlәşәn
hәr hansı bir hәrbi hәdәfi yandırıcı silahlardan istifadә edәrәk hücuma mәruz qoymaq da
qadağandır, әgәr belә bir hәrbi mәqsәd mülki şәxslәrin cәmlәşmәsindәn açıq şәkildә ayrılmasa
vә mәhdudlaşdırmaq üçün bütün mümkün tәdbirlәr görülmәsә, bir hәrbi obyektә alovlandırıcı
tәsir vә tәsadüfәn mülki itkilәrin, mülki şәxslәrin yaralanmasının vә mülki obyektlәrin zәdәlәnmәsinin
qarşısını almaq vә hәr halda minimuma endirmәk. 

4. Bu cür tәbii elementlәr döyüşçülәri vә ya digәr hәrbi mәqsәdlәri sığınmaq, gizlәtmәk vә ya
gizlәtmәk üçün istifadә edilmәdikdә vә ya özlәri hәrbi mәqsәd olduqda, meşәlәrin vә ya digәr
bitki örtüyünün yandırıcı hücum obyektinә çevrilmәsi qadağandır. 

Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun rәsmi mәlumatına görә 
hesabat dövründә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın Respublikasının 
mülki әhalisini bombalaması nәticәsindә aşağıdakı şәxslәr yaralanmışdır

№ Rayon Tarix Adı, soyadı Tәvәllüd

1
Gәncә 04.10.2020

Əsәdova Sәkinә Hәsәn qızı 1988

2 Əliyeva Mәtanәt Fәxrәddin qızı 1962

3 Abdullayeva Mәleykә Tapdıq qızı 2004

4 Qasımova İradә Cәmil qızı 1958

5 Abdullayev Tapdıq Əmiraslan oğlu 1973

6 Yolçuyeva Aytәn Yolçu qızı 1993

7 İbrahimov Fәrid Faiq oğlu 2011

8 Əliyeva Vüsalә Rza qızı 1984

9 Zәrgәrova Rahilә Meydan qızı 1958

10 Eyyubova Zәhra Xәyyam qızı 2019

11 Əliyeva Rәna Qüdrәt qızı 1955

12 İbrahimova Süheylә Sabir qızı 1976

13 Qrikorenko Nina Romanovna 1943

14 Əliyev Turqay Azәr oğlu 2010

15 Əliyev Aqil Azәr oğlu 1998

16 Mәmmәdova Bәyaz Mirzә qızı 1936

17 İbrahimova Banu Faiq qızı 2013

18 İbrahimova Əfsanә Ziyәddin qızı 1995

19 İbrahimov Röyal Ramiz oğlu 1994

20 İbrahimov Ramiz Əli oğlu 1968

21 Qәmbәrova Sevil Əlәkbәr qızı 1944
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22
Gәncә

İbrahimova Tәranә Zülfüqar qızı 1991

23 Tağıyeva Kәmalә Vahid qızı 1976

24 Əlәkbәrova Kübra Mәcid qızı 1961

25 Əlәsgәrova Rübabә Çәrkәz qızı 1971

26 Hacıyev Malik Amal oğlu 2015

27 Nağıyev İrza Əhәd oğlu 1976

28 İbrahimli Emil Elmir oğlu 2019

29 İsmayılov Rәşad Akif oğlu 1981

30 Hәsәnova Lalә Akif qızı 1981

31 Hәsәnli Nigar Abbas qızı 2003

32 Hәsәnbәyli İlyas Abbas oğlu 2006

33 Qasımova Pәrvin Nursәddin qızı 1994

34
05.10.2020

Əsgәrov Amin Sahib oğlu 1983

35 Əliyev Zaur Xosrov oğlu 1964

36 Paşayev Canpolad Tofiq oğlu 1964

37
08.10.2020

Qurbanov Sәrxan Sadıq oğlu 1983

38 Rәsulov Ruslan Fәzli oğlu 1987

39 Salmanov Taryel Bәxtiyar oğlu 1975

40
11.10.2020

Əhmәdli Əli Kamal oğlu 1992

41 Allahverdiyev Nicat Vaqif oğlu 1989

42 Mehdiyeva Fәridә Mehdi qızı 1989

43 Mehdiyeva Yağmur Nail qızı 2018

44 Mehdiyev Nail Rәşid oğlu 1987

45 Mehdiyev Ömәr Nail oğlu 1983

46 Əliyev Zahid Adil oğlu 1952

47 Bayramova Akifә Nadir qızı 1957

48 Qurbanov Emin Ramil oğlu 2003

49 Rzayev İsa Tofiq oğlu 2000

50 Abbasov Yunis Yurik oğlu 1974

51 Novruzov Vüsal Firdovsi oğlu 1977

52 Əliyeva Aysu Rahim qızı 2005

53 Allahverdiyev Rüfәt Vaqif oğlu 1988

54 Mustafayev Emin Yәhya oğlu 1968

55 Mustafazadә Sәlim Emin oğlu 2004

56 Mövlayeva Şәlalә Nizami qızı 1975

57 Abbasov Elnur Aslan oğlu 1984

58 Əliyeva Aynurә Vilayәt qızı 1984

59 Şirinova Aygül Kamal qızı 1989

60 Şirinova Şәfa Sәfalan qızı 2006

61 Şirinov Şәmiddin Sәfalan oğlu 2005

62 Əhmәdova Ofelya Aslan qızı 1959

63 Cәfәrov Elsevәr Hilal oğlu 1978

64 Əliyeva Amaliya Mәhәrrәm qızı 1962

65 Hәsәnova Aylin Rauf qızı 2018

66 Kәngәrli Elsevәr Rәşid oğlu 1965
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67
Gәncә

Kәngәrlinskaya Nazilә İsmayıl qızı 1976

68 Heydәrli Bәxtiyar Elnur oğlu 2016

69 Mirzәyev Fәrid İlqar oğlu 1998

70 Hәsәnova Mәryәm Rauf qızı 2018

71 İmanıyeva Sona Camal qızı 1954

72 Mәmmәdova Rәna Arif qızı 1990

73 Əliyeva Nilay Adil qızı 2018

74 Cәfәrov Eldәniz Əkbәr oğlu 1978

75 Əliyeva Qiyafәt Hәsәn qızı 1975

76 Əliyeva Zeynәb Qasım qızı 1950

77 Orucov Oruc Müslüm oğlu 2006

78 Mustafayeva Fatimә Zaur qızı 2005

79 Allahverdiyeva Firuzә Rasim qızı 1985

80 Allahverdiyeva Xәdicә Samir qızı 2005

81 Allahverdiyev Rasim Samir oğlu 2008

82
17.10.2020

Əliyev Vaqif Əli oğlu 1999

83 Əlәkbәrli Hüseyn Əli oğlu 2002

84 Beyçәti Fәrid Pәrviz oğlu 1988

85 Cәfәrova Bәsti Hәmid qızı 1958

86 Cәfәrova Aytәkin Mәmmәd qızı 1979

87 Hәsәnova Ruqәyya Asif qızı 2014

88 Hәsәnov Hüseyn Asif oğlu 2007

89 Cәfәrov Azad Mәmmәd oğlu 1990

90 Əsgәrov Aytәn Vasif qızı 1994

91 Cәfәrova Reyhan Azad qızı 2004

92 Cәfәrova Ayan Azad qızı 2016

93 Ağayeva Gülçin Ramiz qızı 2001

94 Əhmәdov Samir Tanrıverdi oğlu 1988

95 Əliyeva Aysel Natiq qızı 1999

96 Quliyeva Xәyalә Nizami qızı 1992

97 Əliyev Qәzәnfәr Müstәcәb oğlu 1956

98 Ağayev Vüqar Ramiz oğlu 1990

99 Ağayeva Mәdinә Arif qızı 1980

100 Mәmmәdәliyev Eyvaz Mәhәmmәd oğlu 1965

101 Cәfәrov Arzu Mәmmәd oğlu 1980

102 Ağayev Ramiz Nurәddin oğlu 1975

103 Bayramov Əlәddin Əsәd oğlu 1961

104 Mayılov Hüseyn Kazım oğlu 1943

105 Mayılova Firәngiz Allahverdi qızı 1993

106 Əliyev Elxan Rüstәm oğlu 1982

107 Hәsәnova Xuraman Şahid qızı 1984

108 Ağayeva Aysu Etibar qızı 2003

109 Hәsәnov Asif Kәrim oğlu 1974

110 Mәmmәdov Eşqin Ərәstun oğlu 1984

111 İmanova Yazgül Əjdәr qızı 1967
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112
Gәncә

İmanova Günel Oqtay qızı 1989

113 Sadıqov Müseyib Samir oğlu 2002

114 İsmayılov İsmayıl Mәmmәd oğlu 1954

115 Əsgәrov Rövşәn Suliddin oğlu 1979

116 Hәsәnova Tәranә Əmir qızı 1982

117 Mәmmәdov Eldar Müslüm oğlu 1970

118 Mәmmәdova Qumru Mәhәmmәd qızı 1976

119 Hümbәtova Fatimә Meydan qızı 1953

120 Mәmmәdova Aytac Eldar qızı 1997

121 Mәmmәdova Aytәn Eldar qızı 2001

122 Haqverdiyeva Nahidә Elman qızı 1996

123 Sәlimova Aylin Rafail qızı 2016

124 İsmayılov İsmayıl Əli oğlu 1985

125 Əsgәrov Amin Rövşәn oğlu 2005

126 Sadıqova Dilbazi Əli qızı 1954

127 Sadıqov Aftandil Cәlil oğlu 1954

128 Quliyeva Şairә Əli qızı 1995

129 Şahnәzәrli Xәdicә Röyal qızı 2017

130 Vәliyev Murad Əlәsgәr oğlu 1989

131 Rüstәmova Aygün Ramiz qızı 1987

132 Quliyeva Gülnarә Əli qızı 1979

133 Quliyeva Rәqibә Novruz qızı 1953

134 Əsgәrova Silduz Mәşәdihәsәn qızı 1954

135 Mәmmәdov Emin Etibar oğlu 1990

136 Qәhrәmanov Ramin Xanlar oğlu 1957

137 Əbilov İlham Mobil oğlu 1978

138 Sadıqova Tәrlan Müseyib qızı 1941

139 Rüstәmov Taleh Ramiz oğlu 1991

140 Hüseynov Abbasqulu Kazım oğlu 1953

141 Kazımova Solmaz Ağәli qızı 1955

142 Əliyeva Tamara İsmayıl qızı 1974

143
Tәrtәr 27.09.2020

Hәsәnov Röyal İlya oğlu (polis) 1987

144 Əsәdov Qәnbәr Əsgәr oğlu 1968

145 İbrahimov Tural Firdovsi oğlu 1991

146
28.09.2020

Abbasov İmran Mehdi oğlu 1979

147 İsmayıllı Şәhriyar Tahir oğlu (polis) 1995

148 Hüseynov Fәxrәddin Fәrman oğlu 1994

149 Pirizadә Tural Rabil oğlu 1993

150 Quliyev Azad Musa oğlu 1961

151 Mustafayev Asif Cәmil oğlu 1936

152 Mәmmәdov Şükrәt Azay oğlu 1969

153 Baxşәliyev Sәbuhi Xanlar oğlu 1987

154 Mәmmәdov Seymur Füzuli oğlu 1984

155 Mahmudov Faiq Malik oğlu 1989

156 Kazımov Rahim Allahverdi oğlu 1964
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157
Tәrtәr 30.09.2020

Əliyev Mübariz Sәdr oğlu 1965

158 İbrahimlı Fuad Mәzahir oğlu 1994

159 İbrahimov Mahmud Qaçay oğlu 1962

160 İsmayıllı İsmayıl Tәvәkkül oğlu 1994

161 Şәrifov İlqar Bәxtiyar oğlu 1998

162
01.10.2020

Mehdiyev İsmayıl Rüstәm oğlu 1978

163 Alışanov Telman Nәriman oğlu 2000

164 İsmayılov Arzu Ramiz oğlu 1988

165 Mәmmәdov Elman Müslüm oğlu 1958

166
02.10.2020

Rәhimova Aybәniz Nizami qızı 1983

167 Rәhimova Gülnarә Sabir qızı 1974

168 Hәsәnov Özal Mübariz oğlu (prokurorluğun müstәntiqi) 1989

169 Hüseynov Mirәli Hüseyn oğlu 1962

170
03.10.2020

Quliyev Pәrviz Cәfәr oğlu 1985

171 Quliyev Vasif Qasım oğlu 1984

172 Orucov Sakit Şәkarlı oğlu 1965

173 Əlizadә Tural Eldar oğlu 1995

174 Mәmmәdov Sәfәr Əyyub oğlu 1966

175 Quliyev Akif Yunis oğlu 1966

176 Əjdәrov Xosrov Tәvәkkül oğlu 1982

177
05.10.2020

Novruzov Saleh Qaytaran oğlu 1981

178 Süleymanzadә Davud Elxan oğlu 1993

179 Mәhәrrәmov Vidadi Niftәli oğlu 1965

180
06.10.2020

Hәsәnov Seyfulla Yaqub oğlu 1968

181 Əliyev Dәyanәt Qәnimәt oğlu 1989

182 09.10.2020 Fәrәcov Müşfiq Tәvәkkül oğlu 1968

183 12.10.2020 Bәylәrov Firudin Kamal oğlu 1970

184
14.10.2020

Zeynalov Ramiz Surxay oğlu 1975

185 Əhmәdov Kamran Vәliyәddin oğlu 1966

186 Əliyev Mәtlәb Cәmşid oğlu 1976

187 Əhmәdov Xәyyam Mәhәmmәd oğlu 1987

188 İbrahimov İlqar İbrahim oğlu 1965

189 Ağazadә Firdovsi Alim oğlu 1996

190 Süleymanov Ağa Süleyman oğlu 1960

191 Qәmbәrov Namiq Malik oğlu 1983

192 Mәmmәdov Elçin Arif oğlu 1980

193 15.10.2020 Mәmmәdov Füzuli Əli oğlu 1969

194 Allahverdiyev Elsevәr Vәli oğlu 1979

195 Əmirov Nofәl Yelmar oğlu vә 1968

196 Qәzәnfәrli Rәfael Qәzәnfәr oğlu 1986

197 19.10.2020 Sәlimov Niyaz Hüseynalı oğlu 1962

198 20.10.2020 Şabanov Murov Rәsul oğlu 1972

199
Ağcabәdi 27.09.2020

Bayramova Sәliqә Əvәz qızı 1988

200 Quliyeva Zәhra İsa qızı 1942

201 Musayev Niyamәddin Cәsarәt oğlu 1998
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202
Ağcabәdi

Quluzadә Mehman Əlvan oğlu 2009

203 Bayramov Şәmistan Nazim oğlu 1998

204 Namazova Tahirә Qardaşxan qızı 1956

205 İsmayılov Dәyanәt Sehriman oğlu 1982

206
02.10.2020

Muradov Abbas Mülük oğlu 1957

207 Quliyev Sәrxan Elxan oğlu 1985

208
03.10.2020

Quliyeva Dilşad Şükür qızı 1963

209 Quliyev Edilman Sabir oğlu 1981

210 Qasımov Faiq Aslan oğlu 1966

211 Tağıyev Natiq Baloğlan oğlu 1976

212
05.10.2020

Mәmmәdov İsmayıl Elşәn oğlu 2001

213 İbrahimova Ayna Rövşәn qızı 2015

214 İbrahimov Elşәn Mehdi oğlu 1994

215 17.10.2020 Hacıyev Rauf Nizami oğlu 1991

216
Ağdam 27.09.2020

Mәmmәdov Rәhbәr Əkbәr oğlu 1966

217 Allahyarov Eşqin Elmir oğlu 1997

218 Zeynalov Bәykişi Misir oğlu 1961

219 Adıgözәlov Tağı Əlәsgәr oğlu 1980

220 Mәmmәdova Mahruq Əlәsgәr qızı 1977

221 Dadaşov Araz Qafar oğlu 1992

222 Cәfәrli Lәnkәran Azәr oğlu (polis) 1993

223 Bayramov Nicat Ürfәt oğlu 1992

224 28.09.2020 Abdullayev Camal Nizami oğlu 1987

225
29.09.2020

Fәrәcov Rahib Mirzәmәmmәd oğlu 1989

226 Hәsәnov İsmayıl Mәhәmmәd oğlu 1942

227 Qasımov Fikrәt Şura oğlu 1967

228 Şükürov Şükür Şakir oğlu 1992

229 Abışova Gülzarә Eldәniz qızı 1983

230 02.10.2020 Hüseynov Eyvaz Sәfәr oğlu 1988

231 03.10.2020 Mәnsumov Sәttar Hәzi oğlu 1972

232
04.10.2020

Şükürov Əlәmdar Sabir oğlu 1979

233 Əhmәdov Sadiq Tahib oğlu 1974

234 Abbasov HacıağaTofiq oğlu 1978

235 Cәfәrov Yelmar Rasim oğlu 1985

236 Əliyev Orxan Tahir oğlu 1994

237 Abdullayev Ruslan Qәşәm oğlu 1981

238
05.10.2020

Sәfәrov Mehman Ağalar oğlu 1971

239 Rüstәmov Sabir Bәhram oğlu 1961

240 Aslanov Şәmistan Arif oğlu 1993

241 Rәhimov Tural İmran oğlu 1995

242 Yusifov İsmәt Əli oğlu 1993

243
08.10.2020

Cәbrayıllı Sәdi Bәbir oğlu 1992

244 Quliyeva Hürü Talış qızı 1977

245 Mәmmәdov İlham Sәfәr oğlu 1973

246 Muradov Allahverәn Bayram oğlu 1955
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247
Ağdam

Abışov Seymur Əli oğlu 1979

248
09.10.2020

Hüseynov Əlizamin Cavid oğlu 1979

249 Zeynalov Elçin Əli oğlu 1978

250 Mәmmәdova Lalә Mәhәmmәd qızı 1984

251 Rzayev Elçin Hәnifә oğlu 1992

252 14.10.2020 Soltanov Saleh Eldar oğlu 1964

253
15.10.2020

Vәliyev Şahsuvar Millәt oğlu 1969

254 Musayev Roman Yusif oğlu 1979

255 17.10.2020 Hәsәnov Ramil Kamal oğlu 1981

256
19.10.2020

Quliyeva Şamama İsa qızı 1955

257 Quliyeva Maya Mәmmәd qızı 1976

258 Hәsәnov Anar Bәybala oğlu 1982

259 Mәhiyәddinli Çiçәk İlyas qızı 1997

260
Füzuli 27.09.2020

Mәmmәdov Füzuli Heydәr oğlu 1960

261 Quliyev Vüsal Vüqar oğlu 1995

262 28.09.2020 Bayramov Samir Filman oğlu 1963

263
30.09.2020

Dәrgahov Rәşad Əvәz oğlu 1991

264 Abbaszadә Xәyyam Mütәllim oğlu 1981

265 03.10.2020 Mәhәrrәmov Rәşad Vәkil oğlu 1981

266
04.10.2020

Ağayev Sahib Cәbrayıl oğlu 1957

267 Atayev Duman Novruz oğlu 1978

268 Əlәsgәrov Maarif Allahverәn oğlu 1959

269 05.10.2020 Hәsәnov Xanhüseyn Hәsәn oğlu 1965

270
09.10.2020

Əsәdov Samir Hidayәt oğlu 1982

271 İbrahimov Nizami Cәfәr oğlu 1958

272 Abbasov Alman Ənvәr oğlu 1968

273 Rәfiyev Elçin Mәmmәd oğlu 1961

274 Aslanov Yaşar Savalan oğlu 1969

275 Əhmәdov Tahir Telman oğlu 1974

276 Şirinov Elşәn Şahmar oğlu 1962

277
Mingәçevir 04.10.2020

Bağırova Nabat Çәrkәz qızı 1957

278 Bağırov Elçin Yaqub oğlu 1984

279 Sәfәrov Atamoğlan Sabir oğlu 1958

280
Goranboy

27.09.2020 Sәrdarov Emin Nәrimanoğlu 1988

281 30.09.2020 Əliyev Şahvәlәd Musa oğlu 1965

282 03.10.2020 Qarayeva Gümüş Kәniş qızı 1968

283
05.10.2020

Hәsәnov Elcan Elgün oğlu 2011

284 Hәsәnova Sevinc Mәşdi qızı 1984

285 Əlәkbәrov Rasim Nadir oğlu 1969

286 Hәsәnov Mәşdi İbrahim oğlu 1958

287 Mәmmәdov Qabil Adil oğlu 1988

288
09.10.2020

Mehracov Sәnan Yusif oğlu 1984

289 Qәhrәmanov Mahmud Yaqub oğlu 1961

290 29.09.2020 Əsgәrov Hәsәn Abil oğlu 1968

291 Beylәqan 03.10.2020 Balakişiyev Etibar Tәvәkkül oğlu 1982
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292
Beylәqan

Bәşirova Sevda Yaşar qızı 1969

293
04.10.2020

Zalova Yeganә Hәsәn qızı 1970

294 Mәmmәdova Sevinc Mayıs qızı 2003

295 Mәmmәdov Mayıs Çәrkәz oğlu 1970

296
Bәrdә 05.10.2020

Abbasov Sәlim Mehdi oğlu 1954

297 İbrahimov İbiş Mәhәmmәd oğlu 1990

298 İbrahimov Şöhrәt Mәhәmmәd oğlu 1994

299 Meydanov Pәnah Mürşüd oğlu 1988

300 Meydanova Aygün Sәrdar qızı 1988

301 Fәrzәliyeva Sәbinә İlqar qızı 1994

302
08.10.2020

Hümbәtov Pәrviz Mәtlәb oğlu 1987

303 Mәmmәdov Ayxan Elçin oğlu 1992

304 Cahangirli Mәhәmmәd Yaşar oğlu 1999

305 Musayev İsmayıl Rafiq oğlu 1996

306 Əsәdov Aqil Adil oğlu 1975

307 Mәmmәdov Kamil Əli oğlu 1951

308 Hәsәnov Vasif Elbrus oğlu 1991

309 Quliyev Nurlan Oqtay oğlu 1992

310
27.10.2020

Kәrimova Elnurә Arif qızı 2003

311 Hacıyeva Ayişә Vilayәt qızı 2009

312 İsgәndәrova Tehranә Vidadi qızı 1986

313 Əlizadә Elvin Əsgәr oğlu 2013

314 İsmayılova Aysu Ehtiram qızı 2005

315 Qurbanova Xatirә Bayram qızı 1981

316 İsmayılova Aytәn Rasim qızı 1984

317 Əkbәrova Ayna Zahid qızı 1964

318 Xәlilova Yeganә Hüseyn qızı 1964

319 Alıyeva Zәrqәlәm Əlyar qızı 2002

320 İsgәndәrli Tahirә Rövşәn qızı 2017

321 Kәrimli Şükür Arif oğlu 2005

322
28.10.2020

Hacıyev Elgiz Vaqif oğlu 1983

323 Ağayev İntiqam Yaşar oğlu 1998

324 Əlәsgәrov Firdovsi Əliağa oğlu 1963

325 Ağayev Cavanşir Fәrhad oğlu 1990

326 Əliyev Aydın Firuddin oğlu 1999

327 Muradlı Tanrıverdi Süleyman oğlu 2004

328 Hәsәnov Elçin Qulam oğlu 1971

329 İbrahimova Aynurә Möhlәt qızı 1986

330 Mәhәrrәmova Nәrgiz Barat qızı 1993

331 Orucov Telman İldırım oğlu 1980

332 İbadov Yolçu Bәhlul oğlu 1944

333 Cәfәrova Tәhminә Şәmil qızı 1991

334 Hümmәtov Müseyib Elnur oğlu 2009

335 Əliyev Rәşad Rövşәn oğlu 1996

336 Kәrimov Faiq Soltan oğlu 1970
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337
Bәrdә

Mәmmәdov Natiq Mәhiyәddin oğlu 1963

338 Şirinov Elçin Hәvәskar oğlu 1984

339 Aslanova Arzu Famil qızı 1967

340 Cabbarov Əhәd Sәfiyar oğlu 1959

341 Zülfüqarov Elnur Tofiq oğlu 1992

342 Quliyev Rәşad Aydın oğlu 1983

343 Nәzәrov İsmayıl Hüseyn oğlu 1942

344 Dilsuzlu Mәhәrrәm Sәrdar oğlu 1995

345 Quliyeva Aygün Muxtar qızı 1986

346 Mәmmәdov Ayxan Firdovsi oğlu 2013

347 Sadıxov Tural Ədalәt oğlu 1986

348 Muradlı Mәhәrrәm Mahir oğlu 2003

349 Qurbanlı Fuad Zöhrab oğlu 2004

350 Ağalarova Şahnaz Şahlar qızı 2007

351 Ağalarov Şahlar Eldar oğlu 1977

352 Əhmәdov İlham Kәrәm oğlu 1968

353 İsgәndәrov Aydın İsgәndәr oğlu 1970

354 Mәmmәdov Elyar Mәhәmmәd oğlu 1962

355 Adıgözәlov Anar İsmayıl oğlu 1978

356 Əliyev Elvin Elgiz oğlu 2005

357 Kazımova Tofiqә Camal qızı 1966

358 Fәtәliyeva Tәranә Hüseyn qızı 1973

359 Mövsümov Elgün Nәsir oğlu 2000

360 Əliyev Rüstәm Mәhәmmәd oğlu 1992

361 Tәhmәzov Surac Rәşid oğlu 1974

362 Quliyeva Rәmziyyә Şәmsәddin qızı 1971

363 Bәndәliyev Zamin Nizami oğlu 1987

364 Şәmilov İzzәt Elçin oğlu 2002

365 Qәnbәrova Vәfa Aydın qızı 1976

366 Tәhmәzova Sәadәt Müslüm qızı 1974

367 Hәsәnli Elmin Vidadi oğlu 1998

368 Hәsәnli Elxan Hәsәn oğlu 1993

369 Mәmmәdov Ramin Kamal oğlu 1989

370 Ağamirov İlqar Mirhәşim oğlu 1966

371 Novruzov Sülhәddin Hәsәn oğlu 1962

372 Hәsәnova Kamilә Bәhrәm qızı 1971

373 Haqverdiyeva Sevinc Novruz qızı 1985

374 Cәfәrov Famil Qurban oğlu 1983

375 Mehdiyeva Günay Ərşad qızı 1989

376 Sәfәrәlizadә Orxan Zaur oğlu 2002

377 Hәsәnәliyeva Gülzar Azәr qızı 1996

378 İsayeva Nәrminә Qara qızı 1974

379 Seyidov Qabil Pәrviz oğlu 2001

380 Abbasova Gülşәn Əvәz qızı 1975

381 İsmayılov Sәnan Fizuli oğlu 1999



52

382
Bәrdә

Sәfәrova Elnurә Qardaşxan qızı 1979

383 Qasımov Bәhrәm Anar oğlu 2005

384 Cәfәrov Sadiq Cәlal oğlu 1977

385 Quliyeva Günay Qabil qızı 1988

386 İsmayılov Mәzahir Mәsi oğlu 1965

387 Hәsәnov Fәrhad Sәhhәt oğlu 1972

388 Cәfәrov Teymur Bәxtiyar oğlu 1996

389 Qasımov Samir Müzәffәr oğlu 1979

390 Baxışov Nicat Arif oğlu 1992

391 Rüstәmov Pәrviz Bәxtiyar oğlu 1989

392 Mustafayev Fәqan Süleyman oğlu 1976

393 Süleymanov Nurlan Vaqif oğlu 1976

394 Mәmmәdov Anar Vaqif oğlu 1986

395 Kazımov Tahir Dәyanәt oğlu 2020

396 Sәfiyeva Aytәkin Rasim qızı 1981

397 Quliyev Xaliq Vaqif oğlu 1970

398 Hüseynov Rahib Kamil oğlu 1982

399 Hәsәnov Mahir Elşәn oğlu 1994

400 Daşkәsәn 27.09.2020 Zalov Cәlal Əli oğlu (FHN) 1982

401
Cәbrayıl

28.09.2020 Hәziyev Hilal İlqar oğlu 2006

402 02.11.2020 Zeynalov Telman Bәbir oğlu (Anama) 1967

403 Xocalı
29.09.2020

Əhmәdov İlyas İmran oğlu 1973

404 Tovuz Paşayev Bakir Salman oğlu 1963

Yaralanan mülki әhalinin sayı 404 nәfәr olmuşdur.
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Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun rәsmi mәlumatına görә hesabat 
dövründә Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrinin Azәrbaycanın Respublikasının mülki 
әhalisini bombalaması nәticәsindә aşağıdakı şәxslәr hәlak olmuşdur

Tәrtәr rayonu üzrә cәmi 17 nәfәr:

1. Əliyev Mehman Sovet oğlu, 04.09.1977-ci il il tәvәllüdlü, 28.09.2020-ci il tarixdә Tәrtәr şәhәri Tәrtәr Rayon
Mәhkәmәsinin qarşısında düşәn mәrminin partlaması ilә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Əsәdov Sabit Usub oğlu, 22.07.1981-ci il tәvәllüdlü, 28.09.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Şıxarx qәsәbәsindә
küçәyә düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür. 

3. Abbasov Elşәn Asif oğlu, 04.10.1987-ci il tәvәllüdlü, 28.09.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Şıxarx qәsәbәsindә
küçәyә düşәn mәrmi partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

4. Abbasov Xaliq Asif oğlu, 24.07.1981-ci il tәvәllüdlü, 28.09.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Şıxarx qәsәbәsindә
küçәyә düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

5. Mehtiyeva Ayna Mәhәmmәdәli qızı, 20.06.1965-ci il tәvәllüdlü, 29.09.2020-ci il tarixdә Tәrtәr şәhәrindә
Ü.Hacıbәyov küçәsindә yaşadığı evә düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

6. İbrahimov Şahin Mahmud oğlu, 24.12.1987-ci il tәvәllüdlü, 30.09.2020-ci il tarixdә saat 08 radәlәrindә Tәrtәr
şәhәri Əliağa Vahid küçәsindә Sәfәrbәrlik vә Hәrbi Xidmәtә Çağırış üzrә Dövlәt Xidmәtinin Tәrtәr rayon şöbәsinin
inzibati binasının qarşısına düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

7. Əliyev Müzәffәr Əli oğlu, 27.08.1971-ci il tәvәllüdlü, 30.09.2020-ci il tarixdә saat 08 radәlәrindә Tәrtәr şәhәri
Əliağa Vahid küçәsindә Sәfәrbәrlik vә Hәrbi Xidmәtә Çağırış üzrә Dövlәt Xidmәtinin Tәrtәr rayon şöbәsinin inzibati
binasının qarşısına düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

8. Hәsәnov Zabil Mәhәmmәd oğlu, 01.06.1983-cü il tәvәllüdlü, 01.10.2020-ci il tarixdә Tәrtәr şәhәr avtovağzalının
inzibati binasına mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

9. Mәmmәdov Hәsәn Asif oğlu, 01.02.1981-ci il tәvәllüdlü, 06.10.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Dördyol
qәsәbәsindә mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

10. Axundov Ədavәt Zahid oğlu, 01.05.1969-cu il tәvәllüdlü, 14.10.2020-ci il tarixdә saat 08 radәlәrindә Tәrtәr
rayonu Narlıq qәsәbәsindә yaşadığı evә mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

11. Rüstәmov Vasif Bahadur oğlu, 07.03.1960-cı il tәvәllüdlü, 15.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә Tәrtәr
şәhәrindә yerlәşәn şәhәr qәbiristanlığının qarşısına mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

12. Orucov Pәrviz Novruz oğlu, 10.06.1989-cu il tәvәllüdlü, 15.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә Tәrtәr
şәhәrindә yerlәşәn şәhәr qәbiristanlığının qarşısına mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

13. Zamanov Şakir Xasay oğlu, 25.04.1988-ci il tәvәllüdlü, 15.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә Tәrtәr
şәhәrindә yerlәşәn şәhәr qәbiristanlığının qarşısına mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

14. Əmirov İsgәndәr Yelmar oğlu, 18.02.1967-ci il tәvәllüdlü, 15.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә Tәrtәr
şәhәrindә yerlәşәn şәhәr qәbiristanlığının qarşısına mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

15.Quliyev Anar Tofiq oğlu, 23.05.1985-ci il tәvәllüdlü, 20.10.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Cәmilli kәndindә
yaşadığı evә mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

16. İsaxlı Anar Rәsul oğlu, 30.05.1997-ci il tәvәllüdlü, 20.10.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Cәmilli kәndindә
yaşadığı evә mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

17. İsmayılzadә Orxan Rәhbәr oğlu, 02.04.2004-cü il tәvәllüdlü, 24.10.2020-ci il tarixdә Tәrtәr rayonu Kәbirli
kәndindә mәrminin düşәrәk partlaması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

Goranboy rayonu üzrә cәmi 8 nәfәr:

1. Qurbanov Şәhriyar Nadir oğlu,30.11.2007-ci il tәvәllüdlü, orta mәktәb şagirdi, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә 28.09.2020-ci il tarixdә saat 18 radәlәrindә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Qurbanova Fidan Elşәn qızı, 01.03.2006-cı il tәvәllüdlü, orta mәktәb şagirdi, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә 28.09.2020-ci il tarixdә saat 18 radәlәrindә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

3. Əmirova Afaq Dәmir qızı, 12 yanvar 1981-ci il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә
28.09.2020-ci il tarixdә saat 18 radәlәrindә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

4. Qurbanova Şәfayәt Novruz qızı, 22 fevral 1956-cı il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә
28.09.2020-ci il tarixdә saat 18 radәlәrindә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

5. Qurbanov Elbrus İsa oğlu, 24 noyabr 1951-ci il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә
28.09.2020-ci il tarixdә saat 18 radәlәrindә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

6. Abbasova Raziyә Bayramәli qızı, 18.01.1955-ci il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә
05.10.2020-ci il tarixdә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.
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7. Quliyeva Turyan Tofiq qızı, 23.04.1957-ci il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin Goranboy rayonu Şahmәmmәdli
kәndi istiqamәtindә atәş açması nәticәsindә 08.10.2020-ci il tarixdә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

8. Ziyadova Flora Qaraş qızı, 1967-ci il tәvәllüdlü, ermәni silahlı qüvvәlәrinin Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu
kәndi istiqamәtindә atәş açması nәticәsindә 29.10.2020-ci il tarixdә yaşadığı evdә qәsdәn öldürülmüşdür.

Füzuli rayonu üzrә cәmi 3 nәfәr:

1. Sәfәrov İxtiyar Əjdәr oğlu, 12.02.1971-ci il tәvәllüdlü, 29.09.2020-ci il tarixdә yaşadığı evin hәyәtindә öldürül-
müşdür.

2. Rüstәmov Murad Tahir oğlu,16.02.1990-cı il tәvәllüdlü, 30.09.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Horadiz
şәhәri әrazisindә “Azpetrol” yanacaqdoldurma mәntәqәsinin yaxınlığında mәrminin partlaması nәticәsindә qәsdәn
öldürülmüşdür.

3. Quliyev Emil Elşad oğlu, 14.02.2000-ci il tәvәllüdlü,30.09.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Horadiz şәhәri
әrazisindә “Azpetrol” yanacaqdoldurma mәntәqәsinin yaxınlığına düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә xәsarәt al-
mışdır.

Ağdam rayonu üzrә cәmi 7 nәfәr:

1. Sarıyev Elmәddin Hümbәt oğlu, 05 mart 1997-ci il tәvәllüdlü, 29.09.2020-ci il tarixdә saat 12 radәlәrindә
Ağdam rayonu Qaradağlı kәndindә yaşadığı evin hәyәtyanı sahәsindә olduğu zaman ermәni silahlı qüvvәlәrinin
atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Paşayev Coşqun Ənvәr oğlu, 01 yanvar 1979-cu il tәvәllüdlü, 28.09.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Qaradağlı
kәndindә hәmkәndlisi İbadov Nәriman Nәcәf oğluna mәxsus evin hәyәtyanı sahәsindә olarkәn ermәni silahlı
qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

3. Mәmmәdov Mürşüd Rәşid oğlu, 16.03.1966-cı il tәvәllüdlü, 01.10.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Hacımәmmәdli
kәndindә yaşadığı evә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

4. Mәmmәdov Samir Mürşüd oğlu,15.04.1996-cı il tәvәllüdlü, 01.10.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Hacımәmmәdli
kәndindә yaşadığı evә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

5. Rәhimov Eyvaz Musa oğlu, 07.07.1954-cü il tәvәllüdlü,05.10.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Sәfәrli
qәsәbәsindә yaşadığı evә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

6. Əliyeva Zәrifә Qamboy qızı, 27.03.1945-ci il tәvәllüdlü, 07.10.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Xındırıstan
kәndindә yaşadığı evinә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

7. Hüseynov Gündüz Taryel oğlu, 08.01.1974-cü il tәvәllüdlü, 10.10.2020-ci il tarixdә Ağdam rayonu Çәmәnli
kәndindә yaşadığı evinә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

Beylәqan rayonu üzrә cәmi 2 nәfәr:

1. İsmayılova Zülfiyyә İsgәndәr qızı, 04.12.1976-cı il tәvәllüdlü, 04.10.2020-ci il tarixdә Beylәqan şәhәri
әrazisindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Əsәdova Arzu İsgәndәr qızı, 15.12.1998-ci il tәvәllüdlü, 04.10.2020-ci il tarixdә Beylәqan şәhәri әrazisindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

Ağcabәdi rayonu üzrә cәmi 1 nәfәr:

1. İskәndәrov Fәrid Dilafәt oğlu, 11.08.2006-cı il tәvәllüdlü, 04.10.2020-ci il tarixdә yaşadığı kәnddә yerlәşәn
kafenin yaxınlığında ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

Gәncә şәhәri üzrә cәmi 26 nәfәr:

1. Əliyev Tunar Qoşqar oğlu, 22.05.1999-cu il tәvәllüdlü, 04.10.2020-ci il tarixdә Gәncә şәhәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Cәfәrova Dürrә Hilal qızı, 17.04.1967-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
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3. Əlәsgәrova Tәranә Paşa qızı, 28.01.1965-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә
şәhәri, Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin
atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

4. Əliyev Adil Hәmzә oğlu, 14.04.1992-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

5. Bağırov Ramiz Yusif oğlu, 26.04.1958-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

6. Əlәsgәrov Ülvi Ceyhun oğlu, 23.07.1990-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә
şәhәri, Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin
atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

7. Əliyeva Afaq Əziz qızı, 27.09.1957-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

8. Əlәsgәrov Ceyhun Camal oğlu, 01.12.1958-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә
şәhәri, Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin
atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

9. Əliyev Anar Adil oğlu, 31.07.1982-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

10. Əliyeva Nurçin Emin qızı, 06.03.1987-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

11. Əliyeva Günay Zahid qızı, 31.01.1992-ci il tәvәllüdlü, 11.10.2020-ci il tarixdә 02-03 radәlәrindә Gәncә şәhәri,
Kәpәz rayonu, Ə.Rәfibәyli küçәsi, 4-cü dalan ünvanında yerlәşәn yaşayış binasına ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş
açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

12. Ağayev Nürәddin Polad oğlu, 01.01.1943-cü il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

13. Əsgәrova Sevil Suliddin qızı, 22.11.1982-ci il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

14. Əsgәrova Nәzrin Teymur qızı, 05.12.2014-cü il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

15. Əsgәrov Bәxtiyar Suliddin oğlu, 28.12.1980-cı il il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

16. Əsgәrova Nigar Azәr qızı,18.10.2005-ci il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

17. Şahnәzәrov Röyal Yusif oğlu, 18.01.1986-cı il tәvәllüdlü,17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

18. Şahnәzәrova Züleyxa Nizami qızı, 19.02.1996-cı il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

19. Əsgәrov Suliddin İsmayıl oğlu, 25.12.1948-ci il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

20. Şahnәzәrli Mәdinә Röyal qızı, 02.06.2019-cu il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

21. Yusibova Maral Yunis qızı,1963-cü il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

22. Qәhrәmanova Lәman Ramin qızı, 16.04.2002-ci il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

23. Xәlilova (Qәhrәmanova) Xatirә Ramiz qızı, 02.08.1986-cı il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә
Gәncә şәhәri istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

24. Xәlilli Orxan Qoşqar oğlu, 29.04.2009-cu il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

25. Xәlilli Mәryam Qoşqar qızı, 03.08.2014-cü il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә 01 radәlәrindә Gәncә şәhәri
istiqamәtindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

26. Mayakov Artur Ramiz oğlu, 09.01.2007-ci il tәvәllüdlü, 17.10.2020-ci il tarixdә saat 01 radәlәrindә Gәncә
şәhәrindә yaşadığı evә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә mәrmilәrin partlamasından bәdәn
xәsarәti almış vә 24.10.2020-ci il tarixdә ölmüşdür.
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Bәrdә rayonu üzrә cәmi 27 nәfәr:

1. Mehdiyeva Şәhriyar İsa qızı, 26.03.1961-ci il tәvәllüdlü, 05.10.2020-ci il tarixdә Bәrdә şәhәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

2. Rüstәmov Cavid Əli oğlu, 14.03.1975-ci il tәvәllüdlü, 05.10.2020-ci il tarixdә Bәrdә şәhәrindә ermәni silahlı

qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә bәdәn xәsarәtli almış, 07.10.2020-ci il tarixdә Bakı şәhәri Nәsimi rayonu

әrasizindә müalicә aldığı xәstәxanada ölmüşdür.
3. İskәndәrli Aysu Rövşәn qızı, 11.06.2013-cü il tәvәllüdlü, 27.10.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Bәrdә

rayon Qarayusifli kәndindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
4. Cәfәrova Ofelya Mәcid qızı, 10.03.1970-ci il tәvәllüdlü, 27.10.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Bәrdә

rayon Qarayusifli kәndindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
5. Əhmәdova Aybәniz Əşrәf qızı, 08.01.1959-cu il tәvәllüdlü, 27.10.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Bәrdә

rayon Qarayusifli kәndindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
6. İsmayılov Ehtiram Xәlil oğlu, 11.10.1980-cı il tәvәllüdlü, 27.10.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә Bәrdә

rayon Qarayusifli kәndindә ermәni silahlı qüvvәlәrinin atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
7. Əliyeva Almaz Salah qızı, 18.12.1960-cı il tәvәllüdlü, 27.10.2020-ci il tarixdә saat 16 radәlәrindә ermәni silahlı

qüvvәlәrinin Bәrdә rayonu Qarayusifli kәndi istiqamәtindә atәş açması nәticәsindә mәrminin partlamasından bәdәn
xәsarәti almış vә 28.10.2020-ci il tarixdә ölmüşdür.

8. İsmayıllı Vasif Vaqif oğlu, 08.12.1990-cı il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür. 

9. Şәfiyev Rәşad Vaqif oğlu, 13.10.1991-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

10. Hacıyev Fazil Hacı oğlu, 01.09.1969-cu il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

11. Əhmәdov Mirsahir Yusif oğlu, 09.04.1980-cı il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

12. Kazımov Dәyanәt Tahir oğlu, 30.04.1990-cı il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

13. Əliyev Sadiq Sahib oğlu, 18.01.1993-cü il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

14. Abbasov Ruslan Mәhәmmәd oğlu, 01.11.1984-cü il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

15. Xıdırov İntiqam Əlәmdar oğlu, 25.12.1977-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

16. Qasımova Solmaz Sәdrәddin qızı, 21.01.1961-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

17.Mirzalıyev Çәrkәz Xanlar oğlu, 15.03.1972-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә Bәrdә
şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

18. Mirzalıyeva Tükәzban Çәrkәz qızı, 01.10.1995-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

19. Hüseynova Gülşәn Mehrab qızı, 07.01.1972-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

20. Allahverdiyev Əsgәr Mahir oğlu, 04.02.1983-cü il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

21. Mustafayeva Leyla Elmir qızı, 21.09.1969-cu il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

22. Cәfәrov Amil Fazil oğlu, 22.07.1990-cı il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

23. Quliyev Ağamoğlan Bәylәr oğlu, 26.03.1947-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

24. Süleymanov Hümmәt Süleyman oğlu, 23.09.1955-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

25. İsgәndәrov Yalçın Rizvan oğlu,19.05.1984-cü il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

26. İsmayılov Fuad İsa oğlu, 29.12.1988-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә ermәni silahlı
qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.
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27. Mustafayev Mәhәrrәm Ənvәr oğlu, 26.02.1971-ci il tәvәllüdlü, 28.10.2020-ci il tarixdә saat 13 radәlәrindә
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrinin mәrkәzi küçәlәrinә atәş açması nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür.

28. Paşayev Niftalı Sәlim oğlu,1995-ci il tәvәllüdlü, Bәrdә, 05.11.2020-ci il tarixdә düşmüş kasetli bomba
nәticәsindә qәsdәn öldürülmüşdür. 

29. Rәhimov Şahmalı Ətraf oğlu, 2004-cü il tәvәllüdlü, Bәrdә, 07.11.2020-ci il tarixdә otlaq sahәsindә mal
otararkәn düşmüş raketin qәlpәsi ilә qәsdәn öldürülmüşdür.

Cәmi 93 nәfәr şәxs (11 uşaq (1körpә), 27 qadın, 55 kişi) öldürülmüşdür.

NƏTİCƏ

27 sentyabr 2020-ci il tarixdәn 10 noyabr 2020-ci il tarixәdәk Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycanın
mülki әhalisinә qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadә nәticәsindә çoxsaylı insan tәlәfatı olmuş, hәmçinin
kütlәvi şәkildә insanlar yaralanmışdır. Belә ki, qadağan olunmuş silahlardan istifadә nәticәsindә 93 nәfәr mülki şәxs
(11 uşaq (1körpә), 27 qadın, 55 kişi) öldürülmüş, 404 nәfәr isә yaralanmışdır.

Yaralanan vә hәlak olan şәxslәr içәrisindә azyaşlı körpәlәr, uşaqlar, orta mәktәb şagirdlәri, orta yaşlı şәxslәr vә
yaşlı insanlarda vardır. Belәliklә, “Adi silahların konkret növlәri haqqında” Konvensiyaya III Protokol (1980) silahların
tәsir gücünә vә qanunvericiliklә tәtbiq dairәsinә görә “Hәddәn artıq zәrәrvuran vә ya fәrqlәndirmәdәn tәsir göstәrәn
silah hesab edilәn adi silahların konkret növlәrinin tәtbiqinin qadağan olunması vә ya mәhdudlaşdırlması haqqında”
10 oktyabr 1980-ci il tarixli Konvensiyanın müddәaları pozulmuşdur. Beynәlxalq humanitar hüquq normalarının
pozulmasına görә nәzәrdә tutulmuş kompensasiyanın ödәnilmәsi ilә bağlı hüquqi aktlar hәyata keçirilmәli, hüquq
pozuntusuna yol vermiş Ermәnistan Respublikası tәrәfindәn kompensasiyanın ödәnilmәsi tәmin edilmәli vә bu digәr
silahlı münaqişәlәrin subyektlәri üçün president olmalıdır.
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Ermәnistanın Azәrbaycana hәrbi 
tәcavüzü nәticәsindә qadınların, 
uşaqların qәsdәn öldürülmәsi, 

yaralanması vә hüquqlarının kobud
şәkildә pozulması ilә bağlı 

HESABAT
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Qadınlar Arasında 
Hәmrәylik İctimai Birliyi

“Sağlam Hәyat” Ana vә 
Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyi



59

Hesabatı hazırlayan təşkilatlar
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GİRİŞ

Ermәnistanın 30 ildәn çoxdur davam edәn hәrbi tәcavüzü Azәrbaycan әrazilәrinin 20 faizinin
işğal edilmәsi, azәrbaycanlılara qarşı etnik tәmizlәmә vә soyqırımı siyasәti, bir milyondan artıq
soydaşımızın öz doğma yerlәrindәn didәrgin düşәrәk qaçqın vә mәcburi köçkünә çevrilmәsi,
onların insan hüquqlarının kütlәvi şәkildә pozulması ilә müşahidә olunmaqdadır.

Bu münaqişәdәn әziyyәt çәkәn vә fundamental hüquqları pozulan әhali qruplarından biri dә
qadın vә uşaqlar olmuşdur.

Ermәnistanın Azәrbaycana tәcavüzü vә hәyata keçirilәn soyqırımı nәticәsindә günahsız
qadınlar vә uşaqlar qәtlә yetirilmiş, yaralanmış, işgәncәlәrә mәruz qalmış, girov götürülmüş,
qaçqın vә mәcburi köçkün hәyatı yaşamış, valideynlәrini itirmişlәr. 

Ermәnistan tәrәfindәn beynәlxalq humanitar hüququn norma vә prinsiplәri, Cenevrә Konven-
siyaları, xüsusilә Müharibә zamanı mülki әhalinin müdafiәsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli
Konvensiyası, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası, Qadın vә uşaqların fövqәladә hallarda,
silahlı münaqişәlәr dövründә müdafiәsi haqqında bәyannamә vә insan hüquqları sahәsindә
digәr sәnәdlәrin müvafiq müddәaları kobud şәkildә pozulmuşdur.

Ermәnistan nәinki Azәrbaycanlı qadın vә uşaqların hüquqlarını kobud şәkildә pozan cinayәtlәr
törәdir, eyni zamanda bu cinayәt әmәllәrini öz cәmiyyәtinә münasibәtdә dә tәtbiq edir, ermәni
uşaqların hüquqlarını kobud şәkildә pozur, yaşamaq haqqını әlindәn alır.

Ermәnistan Azәrbaycana qarşı müharibәdә uşaqlardan istifadә edir, uşaqları silahlandırmaqla
onları hәrbi әmәliyyatlara cәlb edir, uşaqlar arasında hәrbi tәbliğat işi aparır. Bütün bunlar
beynәlxalq humanitar hüququn kobud pozuntusudur.

Tәqdim olunan 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.
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Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi: 
sәbәblәri vә ağır nәticәlәri

Tarixi faktlar göstәrir ki, strateji baxımdan mühüm әhәmiyyәtә malik olan Azәrbaycanın Qarabağ
bölgәsinin dağlıq hissәsinә İrandan vә Türkiyәdәn çoxlu sayda ermәni әhalisinin köçürülmәsinә XIX
әsrin әvvәllәrindә başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstәmlәkәçilik siyasәtinin tәrkib hissәsi olan bu
köçürülmә prosesi bütün XIX әsr boyunca davam etdirilmiş vә nәticәdә regionda demoqrafik
vәziyyәtә tәsir göstәrmişdir. Ermәnilәrin bu bölgәdә süni surәtdә çoxaldılması onların XX әsrin
әvvәllәrindәn başlayaraq Azәrbaycana qarşı әrazi iddialarının baş qaldırmasına sәbәb olmuşdur1.

“Böyük Ermәnistan” ideyası ilә yaşayan ermәnilәr öz mәqsәdlәrinә çatmaq üçün xarici
himayәdarlarının kömәyi ilә müxtәlif vaxtlarda azәrbaycanlılara qarşı dәhşәtli terror vә soyqırımı
hәyata keçirmәklә etnik tәmizlәmә siyasәti aparmışlar.

Azәrbaycan xalqı son 200 il әrzindә ermәni millәtçilәrinin davamlı olaraq etnik tәmizlәmә,
soyqırımı vә tәcavüzkar siyasәtinә mәruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didәrgin salınmış, qaçqın
vә mәcburi köçkünә çevrilmişlәr.

Sovet İttifaqı rәhbәrliyindә tәmsil olunan ermәnilәr, Ermәnistan SSR-nin rәhbәrliyi vә xaricdәki
ermәni diasporu 1980-ci illәrin әvvәllәrindәn SSRİ-nin mәrkәzi hakimiyyәtinin zәiflәmәsindәn istifadә
edәrәk Azәrbaycan SSR-in tәrkibindә 1923-cü ildә yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin
(DQMV-nin) qopardılaraq Ermәnistan SSR-ә birlәşdirilmәsi üçün mәqsәdyönlü hәrәkәtә keçib.

1987-ci ilin sonlarından Ermәnistan SSR-in Qafan rayonunda azәrbaycanlıların öz tarixi
torpaqlarından qәddarlıqla deportasiya prosesi başlayıb. 1988-1989-cu illәrdә Ermәnistanın başqa
rayonlarında (Amasiya, Ararat, İcevan, Yeğeqnadzor, Meğri, Sisyan, Gorus, Quqark, Vardenis,
Masis, Əzizbәyov, Artaşat, Hoktemberyan, Noyemberyan vә s.) vә şәhәrlәrindә (Yerevan, Kirovakan,
Hrazdan, Stepanavan, Spitak, Cermuk, Gümrü vә s.) yaşayan azәrbaycanlıların da aqibәti eyni
olub. Ermәnistanda yaşayan 250 mindәn çox azәrbaycanlı öz tarixi torpaqlarından zorla qovulub,
onlardan 216 nәfәr vәhşicәsinә qәtlә yetirilib, 1154 nәfәr isә yaralanıb. Onlar ermәni zorakılığı
qarşısında öz hәyatlarını xilas etmәk üçün Azәrbaycana sığınıblar2.

Azәrbaycanlılar 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü illәrdә dә indiki Ermәnistan әrazisindәn
mәqsәdyönlü şәkildә didәrgin salınıb vә deportasiya ediliblәr. Yalnız 1948-1953-cü illәrdә 150
mindәn çox azәrbaycanlı Ermәnistan SSR әrazisindәki tarixi yurdlarından kütlәvi surәtdә vә
zorakılıqla sürgün olunub. Bu zaman minlәrlә insan, o cümlәdәn qocalar vә körpәlәr ağır köçürülmә
şәraitinә, kәskin iqlim dәyişikliyinә, fiziki sarsıntılara vә mәnәvi iztirablara dözmәyәrәk hәlak olub.

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi XX yüzilliyin tarixinә әn faciәli münaqişәlәrdәn
biri kimi daxil olub, onun nәticәlәri milyonlarla insanın taleyinә ciddi tәsir göstәrib.

1988-ci ildә Ermәnistanın Azәrbaycanın tarixi torpaqlarına açıq formada әrazi iddiaları vә etnik
zәmindә tәxribatları ilә başlamış bu münaqişә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü ilә
nәticәlәnib.

Ermәnistanın Azәrbaycana hәrbi tәcavüzü nәticәsindә ermәni ordusu hәrbi vә mülki şәxslәr
arasında heç bir fәrq qoymadan işğal etdiklәri rayon vә şәhәrlәrdә dinc azәrbaycanlı әhalini
amansızlıqla qәtlә yetirib. Azәrbaycanlılar hәm etnik tәmizlәmәyә, hәm dә әsl soyqırımına mәruz
qalıblar.

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri beynәlxalq humanitar hüququn bütün prinsip vә normalarına zidd
olaraq, mülki әhalini mәqsәdyönlü şәkildә әsas hәdәf kimi seçib. Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyi
Əsgәranın Meşәli kәndindә, Şuşanın Malıbәyli vә Quşçular kәndlәrindә, Xocavәndin Qaradağlı
kәndindә, Xocalı şәhәrindә, Kәlbәcәrin Ağdaban kәndindә vә digәr yerlәrdә dinc әhalinin amansız

1 http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2011/fevral/159937.htm
2 http://www.justice.gov.az/categories/22
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şәkildә sistematik vә kütlәvi qırğınını, soyqırımını törәtmәklә, Dağlıq Qarabağda yaşayan azәrbaycanlı
mülki әhalinin bir hissәsini fiziki-bioloji cәhәtdәn mәhv etmәk, qalan hissәsinin isә müqavimәt әzmini
qırıb regionu onlardan tәmizlәmәk mәqsәdi güdürdü.

1988-ci ildәn Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı әrazi iddiaları
sәbәbindәn başlanan hәrbi münaqişә nәticәsindә Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana әhәmiyyәtli
ziyan vurulmuşdur. Münaqişәnin1988-1994-cü illәrdә davam edәn birinci mәrhәlәsindә ölkә әrazisinin
20%-i işğal edilmiş, dövlәtә vә onun vәtәndaşlarına milyardlarla manat dәyәrindә maddi vә mәnәvi
ziyan vurulmuş, ölkә әhalisinin tәxminәn 10%-ni tәşkil edәn bir milyona yaxın vәtәndaşı qaçqın vә
mәcburi köçkün düşmüşdür. Münaqişә zamanı 20 min azәrbaycanlı şәhid olmuş, 100 min nәfәr ya-
ralanmış, 50 min nәfәr әlil olmuşdur. Ermәni işğalçıları tәrәfindәn 4.852 nәfәr azәrbaycanlı, o
cümlәdәn 323 qadın, 54 uşaq vә 410 qoca әsir vә girov götürülmüşdü. 

Münaqişә nәticәsindә 4 minә yaxın azәrbaycanlı itkin düşüb, onların arasında 67 uşaq, 265
qadın, 326 qoca olub. Bu şәxslәrin aqibәti barәdә hәlә dә mәlumat yoxdur. İki mindәn çox
azәrbaycanlı ermәnilәr tәrәfindәn әsir vә girov götürülüb3.

Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan Respublikasının 20 faiz әrazisi – Xankәndi
şәhәri, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavәnd, Kәlbәcәr, Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl, Qubadlı, Zәngilan
rayonları, hәmçinin Tәrtәr rayonunun 13, Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın Sәdәrәk rayonunun isә 1
kәndi Ermәnistan ordusu tәrәfindәn işğal olunmuşdur.

1988-1993-cü illәrdә Qarabağda, ümumilikdә, 900 yaşayış mәntәqәsi, 150 min ev, 7 min ictimai
bina, 693 mәktәb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müәssisәsi, 927 kitabxana, 44 mәbәd, 9 mәscid, 473
tarixi abidә, saray vә muzeylәr, 40 min muzey eksponatı, 6 min sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
müәssisәsi, 160 körpü vә digәr infrastruktur obyektlәri dağıdılıb.

Zәbt olunmuş Dağlıq Qarabağ vә yeddi әtraf rayonun Azәrbaycan Respublikasının ayrılmaz
tәrkib hissәsi olduğunu beynәlxalq hüquq, o cümlәdәn BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli
mәlum 822, 853, 874 vә 884 saylı Qәtnamәlәri, BMT Baş Mәclisinin “Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә vәziyyәt” adlı 14 mart 2008-ci il tarixli Qәtnamәsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
2005-ci il tarixli 1416 saylı qәtnamәsi vә 1690 saylı tövsiyәsi, Avropa Parlamentinin Dağlıq Qarabağla
bağlı 23 oktyabr 2013-cü il tarixli qәtnamәsi bir daha sübut edir.

3 http://www.justice.gov.az/categories/22
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Ermәnistanın Azәrbaycanlı mülki әhaliyә, 
xüsusilә qadınlara vә uşaqlara qarşı soyqırımı siyasәti 

Beynәlxalq humanitar hüquq, xüsusilә beynәlxalq humanitar hüququn әsas sәnәdlәri olan
1949-cu il Cenevrә Konvensiyaları vә onlara 1977 vә 2005-ci illәrdә әlavә edilmiş üç protokol,
BMT Baş Mәclisinin 14 dekabr 1974-cü il tarixli qәtnamәsi, elәcә dә digәr beynәlxalq konvensiyalar
müharibә zamanı mülki әhaliyә hücumu qadağan edir.

Bununla yanaşı istәnilәn müharibәdә, tәtbiq olunması mәcburi olan normativ hüquqi aktlarla
yanaşı, yazılmamış müharibәnin qanunları da vardır ki, bu da döyüşlәr vaxtı mülki insanlara,
xüsusilә qadın vә uşaqlara toxunmağı qәbul etmәyәn mәnәvi yanaşmadır.

Lakin Ermәnistan müharibәdә yazılan vә yazılmayan qanunları, elәcә dә şәrәf mәfhumunu
özündә birlәşdirәn qırmızı xәtti hәr zaman tapdalamış, beynәlxalq hüquq normalarına vә mәnәvi
dәyәrlәrә hörmәt etmәdiyini törәtmiş olduğu müharibә cinayәtlәri ilә sübut etmişdir.  

Ermәni millәtçilәrinin vә onların havadarlarının azәrbaycanlılara qarşı iki әsrdәn artıq müddәtdә
mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirdiklәri soyqırımı, etnik tәmizlәmә vә deportasiya siyasәtinin
mәqsәdi soydaşlarımızı öz tarixi torpaqlarından didәrgin salmaq vә bu әrazilәrdә mifik “Böyük
Ermәnistan” dövlәti yaratmaq olmuşdur. XIX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq, tarixi Azәrbaycan
torpaqları olan Qarabağa, Naxçıvana, Zәngәzura, İrәvan quberniyasına vә digәr bölgәlәrә İran
vә Türkiyәdәn minlәrlә ermәni ailәsi köçürülmüşdür. 

Hәmin siyasәtin qanlı tәrkib hissәlәrindәn biri dә 1918-ci ildә azәrbaycanlıların soyqırımı
olmuşdur. 1918-ci ilin mart ayından etibarәn silahlı daşnak-bolşevik dәstәlәri, ermәni millәtçilәri
tәrәfindәn dinc azәrbaycanlı әhali, o cümlәdәn uşaqlar vә qadınlar yalnız milli vә dini mәnsubiyyәtinә
görә xüsusi qәddarlıqla qırğına mәruz qalmış, insanlar diri-diri yandırılmış, nadir tarixi vә
mәdәniyyәt abidәlәri, xәstәxanalar, mәktәblәr, mәscidlәr vә qәbiristanlıqlar dağıdılmışdır. 

Tarix göstәrmişdir ki, ermәni millәtçilәri sonralar da öz çirkin niyyәtlәrindәn әl çәkmәmiş, dinc
soydaşlarımızı qәddarlıqla kütlәvi qırğına mәruz qoyaraq, cinayәtlәrini ört-basdır etmәk mәqsәdilә
hadisәlәri saxtalaşdırmağa әl atmışlar.

Ermәnistan 1988-ci ildәn başladığı növbәti etnik tәmizlәmә, tәcavüz siyasәti nәticәsindә
Azәrbaycanın ayrılmaz tәrkib hissәsi olan Dağlıq Qarabağı vә әtraf yeddi rayonu zәbt etmiş,
belәliklә torpaqlarımızın 20 faizi işğala mәruz qalmış, 20 min azәrbaycanlının hәyatına son
qoyulmuş, bir milyondan çox soydaşımız qaçqın vә mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmüş, onların
hüquqları kütlәvi şәkildә kobudcasına pozulmuşdur. 

Ermәnistan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan millәtindәn olan yerli
әhalinin qanuni yerlәşdiyi yerlәrdәn didәrgin salınması, yaşayış mәntәqәlәrindә vә dövlәt
obyektlәrindә maddi sәrvәtlәrin, mәdәniyyәt abidәlәrinin talanması vә dağıdılması, azәrbaycanlı
әsir vә girovlara dәhşәtli işgәncәlәr verilmәsi, beynәlxalq humanitar hüquqla mühafizә olunan
mülki vә digәr şәxslәrlә amansız rәftar etmә, azәrbaycanlıları milli bir qrup kimi bütövlükdә vә ya
qismәn mәhv etmәk mәqsәdilә qrup üzvlәrini öldürmәklә soyqırımı, deportasiya, işgәncә vә s.
sülh vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәr, habelә qәsdәn adam öldürmә, tәxribat, terrorizm vә başqa
xüsusilә ağır cinayәt hadisәlәri törәdilmişdir.

Ermәnilәr tәrәfindәn mülki әhaliyә, xüsusәn uşaqlara qarşı törәdilmiş soyqırımı hadisәlәri ilә
bağlı faktları qeyd etmәk istәrdik.

1991-ci il sentyabrın 8-dә Ağdam-Qaradağlı marşrutu ilә işlәyәn avtobusun ermәni terrorçuları
tәrәfindәn partladılması nәticәsindә uşaqlarda daxil olmaqla 6 nәfәr hәyatını itirmiş, 36 nәfәr ya-
ralanmışdır. Buna qәdәr isә 9 belә terror aktı törәdilmiş, 68 nәfәr – xüsusilә qadınlar, uşaqlar,
qocalar terrorun qurbanı olmuş, 132 nәfәr müxtәlif bәdәn xәsarәtlәri almışdı.

1991-ci il noyabrın 20-dә Qarakәnd kәndi yaxınlığında ermәni terrorçuları tәrәfindәn Mİ-8 tipli
vertolyotunun vurulması nәticәsindә mülki insanlar hәlak olmuşdur.
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1992-ci il yanvarın 8-dә “Krasnovodsk-Bakı” sәrnişin bәrәsinin partladılması nәticәsindә
qadınlar vә uşaqlarda daxil olmaqla, 25 nәfәr hәlak olmuş, 88 nәfәr ağır yaralanmışdır.

1992-ci il yanvarın 28-dә Şuşa şәhәri yaxınlığında Ağdam-Şuşa marşrutu ilә sәrnişin daşıyan
mülkü vertolyotun ermәni terrorçuları tәrәfindәn vurulması nәticәsindә әksәriyyәti qadın vә uşaq
olan 41 nәfәr sәrnişin vә 3 ekipaj üzvünün hәlak olmuşdur. Ermәni terrorçuları tәrәfindәn hava
nәqliyyatında törәdilәn terror aktları nәticәsindә ümumilikdә, 176 nәfәr qәtlә yetirilib.

Ermәni faşistlәri tәrәfindәn Xocavәnd rayonunda dinc әhaliyә qarşı xüsusi amansızlıqla
soyqırımı aktı hәyata keçiriimişdir. İşğal nәticәsindә rayonun azәrbaycanlılar yaşayan 10 kәndindә
1723 yaşayış ev dağıdılıb. Xocavәndlilәrdәn 145 nәfәr şәhid olub, 300 nәfәrdәn çoxu sağlamlığını
itirәrәk әlil olub, 243 uşaq valideynlәrindәn birini, 3 uşaq hәr iki valideynini, 68 qadın hәyat
yoldaşını itirib.

1992-ci il fevralın 17-dә Xocavәnd rayonunun Qaradağlı kәndindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
vә Sovet İttifaqının 366-cı alayı tәrәfindәn törәdilәn soyqırımı  nәticәsindә kәnd әhalisinә,
günahsız uşaqlara, qadınlara vә qocalara amansızcasına divan tutulub. 800-dәn çox әhalisi olan
bu qәdim Azәrbaycan kәndinin girov götürülәn 118 sakinindәn 80-ә yaxını xüsusi amansızlıqla
qәtlә yetirilib, 33 nәfәr isә güllәlәnib. Ermәnilәr öldürülәn vә yaralı halda olan kәnd sakinlәrini bir
yerdә tәsәrrüfat quyusuna tökәrәk üzәrini torpaqlayıblar4.

Böyük çәtinliklәrlә әsirlikdәn azad olunan 50 kәnd sakinindәn 5-i qadın olmaqla 18 nәfәr
aldıqları sağalmaz yaralardan sonralar vәfat edib. Əsirlikdә saxlanılanlara qarşı vәhşi, vandalizm
hәrәkәtlәri ilә davranılması, insanların başlarının kәsilmәsi, diri-diri basdırılması, dişlәrinin
çәkilmәsi, ac-susuz saxlanmaları, döyülәrәk öldürülmәlәri insanlığa qarşı törәdilmiş cinayәt
hadisәsidir. 

Faciә nәticәsindә iki ailәnin hәr birindәn 4 nәfәr, 6 ailәnin hәr birindәn isә 2-3 nәfәr öldürülüb.
Bundan başqa, 43 ailә öz başçısını itirib, bir ailәnin uşaqların hәr iki valideyni qәtlә yetirilib, 146
uşaq yetim qalıb. Qaradağlı kәndindә 91 nәfәr - kәnd sakinlәrinin hәr 10 nәfәrindәn biri qәtlә
yetirilib. Öldürülәnlәrdәn 21-i ahıl vә qoca, 10-u qadın, 8-i isә mәktәbli olub.

1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn gecә Azәrbaycanın Xocalı şәhәrindә ermәni silahlı
birlәşmәlәrinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilә birgә Azәrbaycanlılara qarşı
soyqırımı cinayәti törәtmişlәr. Bu alayın çoxsaylı ağır texnikası şәhәrә yeridilmiş, cinayәtkarlar
vahimә içәrisindә şәhәri tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalan dinc insanları amansızcasına qәtlә
yetirmişlәr, şәhәr yerlә yeksan edilmiş, yaşayış evlәri vә sosial infrastruktur tamamilә dağıdılmış
vә yandırılmışdır. 

Xocalı soyqırımı zamanı 613 nәfәr insanın, o cümlәdәn 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın
hәyatına son qoyulmuş, yüzlәrlә dinc sakin ağır yaralanmış, 1275 nәfәr girov götürülmüşdür.
Hәmin kütlәvi qırğın hәyata keçirilәrkәn 8 ailә bütünlüklә mәhv edilmiş, 25 uşaq hәr iki
valideynindәn, 130 uşaq isә valideynlәrinin birindәn mәhrum edilmiş, әsir vә girov götürülәnlәrә
amansız işgәncәlәr verilmişdir. Bu zaman soydaşlarımızın әsas insan hüquqları, әn başlıcası isә
tәmәl hüquq olan yaşamaq hüququ kütlәvi şәkildә pozulmuşdur. Əsir götürülәnlәrdәn 150
nәfәrinin, o cümlәdәn, 68 qadın vә 26 uşağın taleyi bu günәdәk mәlum deyil5.

Ermәni silahlı dәstәlәri Xocalı şәhәrindә girov götürdüklәri 7-8 aylıq hamilә vәziyyәtindә olan
Hümbәtova Südabә Rәşid qızının qarnını digәr girovların, o, cümlәdәn hәyat yoldaşı Hümbәtov
Muğan Cәlil oğlunun gözlәri qarşısında bıçaqla cırıb dölü yerә salaraq tәpiklә başını basdalamaqla
öldürmüşlәr.

4 https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_soyq%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1
5 https://ombudsman.az/az/view/news/476/azerbaycan-respublikasinin-insan-huquqlari-uzre-muvekkilinin-

ombudsmanin-xocali-soyqiriminin-25-ci-ildonumu-ile-elaqedar-b-e-y-a-n-a-t-i



66

1992-ci il aprel ayının 8-dә sәhәrә yaxın ermәni silahlı qüvvәlәri Kәlbәcәr rayonunun Ağdaban
kәndinә hücum etmişdilәr Nәticәdә Kәlbәcәr rayonunun 130 evdәn ibarәt Ağdaban kәndi tamamilә
ermәni seperatçıları tәrәfindәn yandırılmış, kәndin 779 nәfәr dinc sakininә qeyri-insani işgәncәlәr
verilmişdir. 67 nәfәr qәtlә yetirilmiş, 8 nәfәr 90-100 yaşlı qoca, 2 nәfәr azyaşlı uşaq, 7 nәfәr qadın
diri-diri odda yandırılmış, 2 nәfәr itkin düşmüş, 12 nәfәrә ağır bәdәn xәsarәti yetirilmişdir.

Ermәni terrorunun özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrindәn biri dә müxtәlif vasitәlәrlә azyaşlı uşaqlara
qarşı terror aktı hәyata keçirmәkdir. 1994-cü ildә uşaq oyuncağına partlayıcı maddә quraşdıraraq,
Tovuz rayonu әrazisindәn axan çaya buraxmaqla ermәnilәr iki uşağın ölümü ilә nәticәlәnәn terror
aktı törәtdilәr.

2011-ci ildә ermәni terrorçular partlayıcı maddәnin yerlәşdirildiyi uşaq oyuncağından yenә istifadә
etdilәr. 1998-ci il tәvәllüdlü Şahmalıyeva Aygün Zirәddin qızı hәlak oldu, anası 1979-cu il tәvәllüdlü
Şahmalıyeva Elnarә Mәmmәdtağı qızı ağır bәdәn xәsarәti aldı.

02-05 aprel 2016-cı il tarixlәrdә Ermәnistan hәrbi birlәşmәlәri atәşkәs rejimini kobud şәkildә
pozaraq hәrbi hissәlәrlә bәrabәr tәmas xәtti boyunca dinc әhalinin sıx mәskunlaşdığı Goranboy,
Tәrtәr, Ağdam vә Füzuli rayonlarının yaşayış mәntәqәlәrini, o cümlәdәn mәktәblәri, xәstәxanaları
vә ibadәt yerlәrini ağır silahlardan atәşә tutublar. Ermәnistanın hücumları nәticәsindә dinc Azәrbaycan
әhalisi arasında uşaqlar da daxil olmaqla 6 nәfәr hәlak olmuş, 33 nәfәr isә ağır yaralanmışdır.
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2017-ci il iyulun 4-dә Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn Füzuli rayonunun Alxanlı qәsәbәsi
82 vә 120 millimetrlik minaatanlardan vә dәzgahlı qumbaraatanlardan atәşә tutulmuşdur.
Ermәnistanın bu tәxribatı nәticәsindә 14 aylıq Zәhra Quliyeva vә nәnәsi 1967-ci il tәvәllüdlü
Sahibә Quliyeva qәtlә yetirilmiş, Sәrvinaz Quliyeva isә ağır yaralanmışdır.

2020-ci il iyulun 12-dәn başlayaraq Ermәnistanın silahlı qüvvәlәrinin bölmәlәri Azәrbaycan-
Ermәnistan dövlәt sәrhәdinin Tovuz rayonu istiqamәtindә mövqelәri әlә keçirmәk mәqsәdi ilә
növbәti dәfә atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq iriçarplı artilleriya qurğularından istifadә
etmәklә hücuma keçmәk cәhdi etmişlәr. Ermәnistan özünün tәcavüzkar vә terrorçu mahiyyәtini
növbәti dәfә nümayiş etdirәrәk dinc әhalinin sıx yaşadığı әrazilәri artilleriya atәşinә tutmuşdur.
Nәticәdә cәbhә bölgәsindәki Tovuz rayonu Ağdam kәnd sakini hәlak olmaqla ümumilikdә mülki
әhaliyә mühüm ziyan dәymişdir.
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27 sentyabr 2020-ci il tarixdәn 9 noyabr 2020-ci il tarixinә 
qәdәr Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü 
nәticәsindә pozulan qadın vә uşaq hüquqları 

İşğalçı Ermәnistan 27 sentyabr 2020-ci il tarixdәn etibarәn Azәrbaycanın yeni әrazilәrini
işğal etmәk, dinc әhalini qәtlә yetirmәk mәqsәdi ilә hәrbi tәxribatlarını, sülh, insanlıq әleyhinә vә
müharibә cinayәtlәrini davam etdirmәkdәdir. 

Müharibә cinayәtlәrinin ilk qurbanları da mәhz mülki әhali olmuşdur. 27 sentyabr 2020-ci il
tarixdә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin yaşayış mәntәqәlәrimizi atәşә tutması nәticәsindә cәbhә
әrazisi olmayan Naftalan şәhәrinin Qaşaltı kәndindә ikisi uşaq, ikisi ahıl, biri gәnc olmaqla bütöv
bir ailә (Qurbanov Elbrus İsa oğlu, onun hәyat yoldaşı Qurbanova Şәfayәt Novruz qızı, gәlini
Əmirova Afaq Dәmir qızı, orta mәktәb şagirdlәri olan nәvәlәri 2006-cı il tәvәllüdlü Qurbanova
Fidan Elşәn qızı vә 2007-ci il tәvәllüdlü Qurbanov Şәhriyar Nadir oğlu) hәlak olub.
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Daha sonra ermәni cinayәtkarlar әhali arasında kütlәvi tәlәfat törәtmәk vә tәşviş hissi
yaratmaq mәqsәdi ilә cәbhә bölgәsindәn uzaq mәsafәdә yerlәşәn, Gәncә, Mingәçevir, Yevlax,
Bәrdә, Qәbәlә, Kürdәmir, Xızı, Abşeron kimi Azәrbaycanın sıx mәskunlaşmış yaşayış mәntәqәlәri
Ermәnistan әrazisindәn beynәlxalq sәviyyәdә qadağan olunmuş silahlardan, әsasәn gecә
saatlarında mütәmadi olaraq atәşә tutmuşlar.

6 https://genprosecutor.gov.az/az

27.09.2020-09.11.2020-ci il tarixlәrә olan rәsmi mәlumata әsasәn Ermәnistanın Azәrbaycanın
mülki әhalisinә qarşı törәtdiyi terror aktları nәticәsindә aralarında uşaq, qadın, әlilliyi olan şәxslәr
vә ahıl insanlar olmaqla 93 nәfәr dinc sakin hәlak olmuş, 407 nәfәr ağır yaralanmış, 3326 fәrdi
yaşayış evi, 120 çoxmәnzilli yaşayış binası vә 504 mülki obyekt dağıdılaraq yararsız vәziyyәtә
salınmışdır6.
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Humanitar mәqsәdlәrlә 10, 18 vә 26 oktyabr 2020-ci il tarixlәrdә elan olunmuş atәşkәs rejiminin
tәlәblәri Ermәnistan tәrәfindәn döyüş bölgәsindәn kәnarda yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrinin ballistik
raket atәşinә tutulması ilә pozulmuş, beynәlxalq humanitar vә insan hüquqları normalarına açıq
şәkildә hörmәtsizlik nümayiş etdirilmişdir. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycanın mülki әhalisinin gecә saatlarında atәşә tu-
tulması, günahsız ailәlәrin hәyatına son qoyulması, uşaqların qәtlә yetirilmәsi ilә müharibәnin
xarakteri dәyişmiş oldu. İki ailәnin üç azyaşlı uşağı hәr iki valideynini itirmәklә yetim qaldı. Bir çox
ailәlәr tam tәrkiblә mәhv edildi. Hәlak olan uşaqlar arasında xarici ölkә vәtәndaşı da var. Rәsmi
mәlumatlara әsasәn raket hücumları nәticәsindә 8-i mәktәbli olmaqla 11 uşaq hәlak oldu, 50 uşaq
yaralandı, 70-dәn çox mәktәbә vә uşaq bağçasına ciddi ziyan dәydi. 26.10.2020-ci il tarixdә elan
olunmuş növbәti humanitar mәqsәdli atәşkәsdәn dәrhal sonra, 27 vә 28 oktyabr 2020-ci il tarixlәrdә
Ermәnistanın Azәrbaycanın Bәrdә rayonunun dinc әhalisini kasetli raketlәrlә atәşә tutması
nәticәsindә 2-si azyaşlı uşaq olmaqla 70 nәfәr mülki şәxs hәlak oldu, aralarında uşaqlar olmaqla 84
nәfәr ağır xәsarәtlәr almışdır. 

Qeyd olunan faktlarla bağlı Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda tәcavüzkar
müharibәni aparma, silahlı münaqişә zamanı beynәlxalq humanitar hüquq normalarını pozma,
cinayәtkar birlik-tәşkilat tәrәfindәn qәsdәn adam öldürmә, xüsusi amansızlıqla vә ya ümumi
tәhlükәli üsulla qәsdәn adam öldürmә, milli, irqi, dini әdavәt vә ya düşmәnçilik niyyәti ilә qәsdәn
adam öldürmәyә cәhd, әmlakı qәsdәn mәhv etmә vә ya zәdәlәmә vә Azәrbaycan Respublikası
Cinayәt Mәcәllәsinin digәr müvafiq maddәlәri ilә cinayәt işlәri başlanılmışdır.

Dinc әhaliyә, o cümlәdәn uşaqlara qarşı törәdilәn bu hәrbi cinayәtlәrin nәticәlәri xarici ölkәlәrin
KİV nümayәndәlәri tәrәfindәn dә qeydә alınıb. Bir sıra xarici ölkәlәrin Azәrbaycandakı sәfirliklәrininvә
beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәlәri belә bu vәhşiliklәrin canlı şahidi olublar. 
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Hәtta "Euronews" telekanalının әmәkdaşları Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәlәrindә çәkiliş
apararkәn an etibarı ilә Ermәnistanın atdığı raket zәrbәsindәn qurtula biliblәr vә bu fakt videoqeydә
alınıb.

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri istifadәsi beynәlxalq hüquqla qadağan edilmiş silahlardan istifadә
etmәklә Azәrbaycanlı mülki әhalini, o cümlәdәn qadınları vә uşaqları qәtlә yetirmişlәr 

Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәlәri uzaq mәsafәdәn, Ermәnistan Respublikası әrazisindәn
mülki әhaliyә әmәliyyat-taktik ballistik raket sistemlәrindәn istifadә edilmәklә qәsdәn vә mәqsәdli
şәkildә atәşә tutulması çoxsaylı insan tәlәfatı vә dağıntılarla nәticәlәnmişdir. 

Azәrbaycanın şәhәr vә rayonlarının Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn beynәlxalq
humanitar hüquq normalarının kobud şәkildә pozulması ilә atәşә tutulması, mülki әhaliyә qarşı
istifadәsi beynәlxalq hüquqla qadağan edilmiş silahların tәtbiqi, qәsdәn mülki әhalinin bütövlüklә
vә ya qismәn mәhv edilmәsinә yönәlmiş hücumların edilmәsi, mühüm dağıntılara sәbәb ola bilәn
müharibә üsullarından istifadә olunması, hәrbi hәdәf olmayan tәhsil, sәhiyyә, sosial xidmәt
müәssisәlәrinin hücumlara mәruz qalması Ermәnistanın sülh vә insanlıq әleyhinә, müharibә,
habelә ictimai tәhlükәsizlik әleyhinә olan cinayәtlәri törәtmәsini bir daha tәsdiq edir.  

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın Gәncә vә Bәrdә şәhәrlәrini vә digәr rayonları
mülki әhaliyә qarşı istifadә edilmәsi beynәlxalq hüquqla qadağan edilmiş silahlardan istifadә
etmәklә atәşә tutması ilә bağlı faktları әks etdirәn video vә foto görüntülәr Ermәnistanın müharibә
cinayәtlәrini bir daha sübut edir.7

7 http://www.anama.gov.az/en/news/156
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Ərazilәrin Minalardan Tәmizlәnmәsi üzrә Milli Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil çevik әmәliyyat
qrupları tәrәfindәn Bәrdә rayonunda әraziyә baxış zamanı 1 әdәd 300 millimetrlik 9M525 tipli
raketin vә tәrkibindәki 72 әdәd 9N235 bombacığının qalıqları aşkar edilmişdir. Bu fakt Ermәnistan
silahlı qüvvәlәrinin davamlı olaraq Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı qadağan olunmuş kaset
sursatlarından istifadә etdiyini bir daha sübut edir.8

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin ballistik raketlәrlә atәşә mәruz qoyduğu Azәrbaycanın Bәrdә
rayonu әrazisindәn ANAMA tәrәfindәn aşkar edilmiş vә beynәlxalq konvensiyalara görә qadağan
olunan kaset tipli raketlәrin qalıqları vә bombacıqları yuxarıdakı şәkillәrdә öz әksini tapmışdır.9

“Amnesty International” tәşkilatı artıq öz rәsmi internet sәhifәsindә Ermәnistanın münaqişә
zamanı mülki әhaliyә qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadә etdiyini tәsdiqlәmişdir.10

Belә ki, hәmin tәşkilatın böhranla mübarizә üzrә ekspertlәri fotolara ("Vice News" tәrәfindәn
Bәrdәdә çәkilmiş şәkillәr) әsasәn, Bәrdәyә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn atılan raket
qalıqlarının Rusiya istehsalı olan 9M55 “Smerç” raketlәrinin 9N235 saylı “klaster” tipli sursat
parçaları olduğunu tәsdiqlәyiblәr.

Tәşkilatın Şәrqi Avropa vә Mәrkәzi Asiya üzrә regional direktoru Marie Struthers bu barәdә
açıqlamasında bildirmişdir ki, “kasetli raketlәrdәn mülki әrazilәrә qarşı istifadә etmәk amansızlıqdır
vә mәsuliyyәtsizlikdir. Bu, çoxsaylı insan itkisinә, yaralanmaya sәbәb olur. Kasetli döyüş
sursatlarının hәr cür şәraitdә istifadәsi beynәlxalq humanitar hüquqa әsasәn qadağandır. Hәr iki
tәrәfi kasetli silahların istifadәsindәn çәkinmәyә vә mülki şәxslәrin müdafiәsinә üstünlük vermәyә
çağırırıq”

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Bәrdә şәhәrini beynәlxalq sәviyyәdә qadağan olunmuş silahlardan
istifadә etmәklә atәşә tutması faktı “Human Rights Watch”ın hesabatında әks olunmuşdur. Hesa -
batda eyni zamanda bildirilmişdir ki, beynәlxalq konvensiya ilә qadağan olunmuş silahların istifadәsi
mülki әhaliyә vә beynәlxalq hüquqa kobud hörmәtsizlikdir.11

8 https://ombudsman.az/en/view/news/2134/ombudsman-sabina-aliyeva-conducts-fact-finding-mission-to-ganja-city
9 https://www.youtube.com/watch?v=1aJ5JzOvyq0
10 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/armenia-azerbaijan-first-confirmed-use-of-cluster-munitions-by-armenia-

cruel-and-reckless/
11 https://www.hrw.org/news/2020/10/30/armenia-cluster-munitions-kill-civilians-azerbaijan?fbclid=IwAR3xekKv0YE1Lkcpo-

Oh-o6NbINEUYMbxG76MQ27QmvXlEa5mpwwLvCb8YH8
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Azәrbaycanın mülki әhalisinin Ermәnistan tәrәfindәn qәtlә 
yetirilmәsinin beynәlxalq hüquqi baxımdan qiymәtlәndirilmәsi

Beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin әsas tәminatçısı kimi çıxış edәn BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının 1993-cü ildә qәbul etdiyi82212, 85313, 87414 vә 88415 saylı qәtnamәlәrindә Ermәnistanın
Azәrbaycan әrazilәrinә hәrbi tәcavüzü ilә әlaqәdar münaqişәnin beynәlxalq hüququn norma vә
prinsiplәri әsasında hәlli üzrә siyasi prosesin hüquqi çәrçivәsi müәyyәn edilmişdir.16

Hәmin qәtnamәlәrdә aydın şәkildә göstәrilmişdir ki, Azәrbaycan әrazilәrinin işğalı pislәnilir,
güc tәtbiqi vasitәsilә әrazi iddialarının reallaşdırılması qәbul edilmir, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü,
suverenliyi vә sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı bir daha tәsdiq olunur vә işğalçı qüvvәlәrin Azәrbaycanın
işğal olunmuş bütün әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarılması tәlәb edilir.

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin tәlәblәrini yerinә yetirmәyәn işğalçı Ermәnistan
Respublikasının törәtdiyi növbәti hәrbi tәxribatlar Azәrbaycanın dinc әhalisinә hәdәflәnmiş
növbәti müharibә cinayәti vә terror aktıdır, buna görә dә sülh vә insanlıq әleyhinә yönәlmiş
cinayәti kimi beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәt yaradır.

BMT Baş Mәclisinin 86-cı plenar iclasda “Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki vәziyyәt”
başlığı altında 14 mart 2008-ci il tarixindә qәbul edilmiş 62243 saylı Qәtnamәsindә “Azәrbaycan
Respublikasının beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri daxilindә suverenliyinә vә әrazi
bütövlüyünә hörmәt vә dәstәk” tәkrarlanır, “bütün Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan
Respublikasının bütün işğal olunmuş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarılması” tәlәb
olunur vә hәmçinin “heç bir dövlәt Azәrbaycan Respublikası әrazilәrinin işğalı nәticәsindә
yaranan hüquqi vәziyyәti tanımamalı vә bu vәziyyәtin qorunmasına yardımçı vә ya kömәk
etmәmәli olduğunu” bәyan edilmişdr.

Lakin BMT-nin Nizamnamәsinin, beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinin, o cümlәdәn
beynәlxalq humanitar hüquq normalarının, xüsusilә dә 1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyaları
vә onların Əlavә Protokollarının, “Müharibә zamanı mülki әhalinin müdafiәsi haqqında Konvensiya”nın,
“Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin mühafizәsi haqqında Haaqa Konvensiyası”nın,
habelә “Uşaq hüquqları haqqında Konvesiyası”nın müddәaları tәcavüzkar Ermәnistan dövlәti
tәrәfindәn mütәmadi olaraq kobud şәkildә pozulmaqda davam edir.  

BMT-yә üzv olan dövlәtlәrdәn biri kimi Ermәnistan Respublikası qadınların vә uşaqların
müdafiәsi üçün mühüm tәminatlar verәn 1925-ci il Cenevrә protokolu vә 1949-cu il Cenevrә kon-
vensiyaları17, hәmçinin, silahlı münaqişәlәr dövründә insan hüquqlarına hörmәt edilmәsinә aid
digәr beynәlxalq hüquqi aktlarla üzәrinә götürdüyü bütün öhdәliklәri yerinә yetirmәli olduğu halda
bunu icra etmir.  

BMT-nin Baş Mәclisinin 1974-cü il 14 dekabr tarixli Qәtnamәsi ilә qәbul edilmiş “Qadın vә
uşaqların fövqәladә hallarda, silahlı münaqişәlәr dövründә müdafiәsi haqqında Bәyannamә”dә
dә vurğulanır ki, mülki әhaliyә, xüsusilә, әhalinin әn müdafiәsiz hissәsi olan qadınlara vә
uşaqlara saysız-hesabsız әzab-әziyyәt gәtirәn hücum edilmәsi qadağandır vә belә hәrәkәtlәr
pislәnmәlidir.18

12 http://unscr.com/en/resolutions/822
13 http://unscr.com/en/resolutions/853
14 http://unscr.com/en/resolutions/874
15 http://unscr.com/en/resolutions/884
16 https://www.mfa.gov.az/en/content/110/munaqisenin-huquqi-aspektleri
17 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
18 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.19_declaration%20protection%20women% 20ar-

med%20conflict.pdf
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Ermәnistan Azәrbaycana qarşı müharibәdә uşaqlardan istifadә edir

Ermәnistan nәinki Azәrbaycan xalqına qarşı qadın vә uşaqların hüquqlarını kobud şәkildә
pozan cinayәtlәr törәdir, eyni zamanda bu cinayәt әmәllәrini öz cәmiyyәtinә münasibәtdә dә
tәtbiq edir, uşaqların hüquqlarını kobud şәkildә pozur, yaşamaq haqqını әlindәn alır.

Ermәnistan tәrәfinin sosial şәbәkәlәrdә vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yaydığı mәlumatlardan
da aydın görünür ki, Ermәnistan Azәrbaycana qarşı müharibәdә uşaqlardan istifadә edir.
Ermәnistan tәrәfi uşaqları silahlandırmaqla onları hәrbi әmәliyyatlara cәlb etmәyә, uşaqlar
arasında hәrbi tәbliğat işini aparmağa başlayıb. 

Ermәnistanın uşaqları hәrbi münaqişәyә cәlb etmәsi hәm dә gәlәcәkdә Azәrbaycana qarşı
tәxribat xarakterli mәlumatların bәyan edilmәsi üçün dә әsas ola bilәr. Belә ki, hәyata keçirilәn
hәrbi әmәliyyatlar zamanı düşmәnin hәrbi texnikası vә canlı qüvvәlәri mәhv edilәrkәn, Ermәnistanın
hәrbi әmәliyyatlara cәlb etdiyi uşaqlar da xәsarәt ala bilәrlәr. Bu hal Ermәnistanın mәnfur
niyyәtlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün öz әhalisinә, xüsusәn dә әhalinin hәssas tәbәqәlәrinә olan
düşmәn mövqeyini vә onların hәyat vә sağlamlıqlarına olan laqeyd münasibәtini bir daha
nümayiş etdirir.  

Bundan başqa mәtbuatda yayımlanan mәlumatlardan aşkar surәtdә görünür ki, Ermәnistan
hәrbçilәri uşaq bağçalarından vә mәktәblәrdәn hәrbi komandanlıq mәrkәzlәri kimi istifadә edirlәr. 

1949-cu il tarixli Müharibә zamanı mülki şәxslәrin müdafiәsi haqqında IV Cenevrә Konvensi-
yasının19 51-ci maddәsi 18 yaşınadәk şәxslәrin silahı vә kömәkçi dәstәlәrdә işlәdilmәsini, onların
hәr hansı şәkildә hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәyә mәcbur edilmәsini, hәtta könüllü şәkildә
sәfәrbәrliyә cәlb olunması barәdә tәbliğatı belә qadağan edir.  

BMT-nin 1989-cu il tarixli Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasının20 38-ci maddәsinә әsasәn
iştirakçı dövlәtlәr silahlı münaqişәlәr zamanı 15 yaşına çatmayan şәxslәrin hәrbi әmәliyyatlarda
birbaşa iştirak etmәmәsini tәmin etmәk üçün bütün mümkün tәdbirlәri görmәli, 15 yaşına çatmayan
hәr hansı şәxsi öz silahlı qüvvәlәrindә xidmәtә çağırmaqdan çәkinmәlidirlәr. Konvensiyaya әsasәn
silahlı münaqişәlәr zamanı mülki әhalinin müdafiәsi ilә bağlı beynәlxalq humanitar hüquq üzrә öz
öhdәliklәrinә uyğun olaraq iştirakçı dövlәtlәr silahlı münaqişәnin toxunduğu uşaqların müdafiәsini
vә onlara baxılmasını tәmin etmәk üçün bütün mümkün tәdbirlәri görürlәr.

Qeyd olunan faktlar eyni zamanda, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının silahlı münaqişә dövründә
uşaqların hәrbi әmәliyyatlara cәlb olunmasını vә ya bu mәqsәdlә istismarını, uşaqlara qarşı
zorakılıq hallarını, uşaqların öldürülmәsi vә ya onlara xәsarәt yetirilmәsini, uşaqların hәdәfә
alınmasını qәtiyyәtlә pislәyәn 1261 (1999-cu il), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539
(2004), 1612 (2005), 1882 (2009) saylı qәtnamәlәrinin kobud surәtdә pozulması demәkdir. 

Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsinin Roma Statutunun21 8-ci maddәsi ilә on beş yaşına
çatmamış uşaqları silahlı qüvvәlәrә vә ya qruplara cәlb etmәk vә ya toplamaq vә ya döyüş
әmәliyyatlarında fәal iştirak etmәk üçün istifadә etmәk hәrbi cinayәt hesab olunur. 

Beynәlxalq humanitar hüququn әsas tәrkib hissәlәri olan Cenevrә Konvensiyalarını, onların
1977-ci il Əlavә Protokollarını vә Haaqa Konvensiyalarını qәsdәn pozmaqda davam edәn
Ermәnistan tәrәfi Azәrbaycanın mülki әhalisini, uşaqları hәdәfә almaqla onları münaqişәnin hәm
obyektinә, hәrbi әmәliyyatlara uşaqları cәlb etmәklә onları hәm dә münaqişәnin bilavasitә
subyektinә çeviriblәr.

19 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
20 https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf
21 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf
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NƏTİCƏ

Ermәnilәrin Azәrbaycanın mülki әhalisinә, kömәksiz qocalara, qadınlara vә uşaqlara qarşı
törәtdiklәri son amansız terror aktları, eyni zamanda Ermәnistanın öz uşaqlarına qarşı törәdiklәri
hәrbi cinayәtlәr heç bir beynәlxalq hüquq normasına vә humanitar hüquq qaydalarına sığmır. 

Tәcavüzkar Ermәnistan tәxribatçı әmәllәri ilә beynәlxalq hüququn fundamental norma vә
prinsiplәrini kobud şәkildә pozaraq kәskin eskalasiya yaratmaqla Azәrbaycan Respublikasının
suverenliyinә vә әrazi bütövlüyünә qarşı yönәlәn açıq qәsdlәr etmiş, mülki insanlara qarşı
beynәlxalq humanitar hüququn vә milli qanunvericiliyin kәskin şәkildә pozulması ilә müşayiәt
edilmişdir.

Azәrbaycanın dinc  әhalisinin hәyat  vә  sağlamlığı  üçün  ciddi  tәhlükә  yaradan Ermәnistanın
ölkәmizә qarşı bu hәrbi tәxribatları, insanların tәkcә fiziki vә maddi cәhәtdәn deyil, mәnәvi-
psixoloji baxımdan da ağır vә riskli vәziyyәtdә qalmalarına, yaşamaq, tәhlükәsiz vә sağlam әtraf
mühitdә yaşamaq vә digәr fundamental hüquq vә azadlıqlarının kobud şәkildә pozulmasına
sәbәb olur.

Hәrbi münaqişәlәr zamanı tәrәflәr beynәlxalq sәviyyәdә öz üzәrinә götürdüklәri, insan
hәyatının vә ümumbәşәri dәyәrlәrin qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynayan humanitar
öhdәliklәrә, o cümlәdәn digәr beynәlxalq hüquq normalarına әmәl etmәyә borcludurlar. Əks
tәqdirdә buna görә mәsuliyyәt daşımalıdırlar. 

Ermәnistanın insanlığa sığmayan bu kimi hәrbi cinayәtlәri әhalinin hәyat vә sağlamlığı üçün
ciddi tәhlükәdir vә bu tәcavüz aktı beynәlxalq tәşkilatları, dünya dövlәtlәrini, milli insan hüquqları
tәsisatlarını ciddi şәkildә narahat edәrәk işğalçı Ermәnistan Respublikasına qarşı hüquqi
sanksiyaların tәtbiq edilmәsi ilә bağlı konkret tәdbirlәrin görülmәsi üzrә sәylәr göstәrmәyә vadar
etmәlidir.   
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Hazırkı reallıq isә budur ki, Ermәnistanın Azәrbaycan әrazilәrinә qarşı hәrbi tәcavüzü ilә bağlı
beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn hәlә dә konkret hüquqi mәsuliyyәt müәyyәn edәn tәdbirlәr
hәyata keçirilmir. 

UNİCEF Dağlıq Qarabağda vә onun hüdudlarından kәnarda bir aydır davam edәn döyüş
әmәliyyatları haqqında yaydığı 28.10.2020-ci il tarixli Bәyanatında Ermәnistanın cәbhә bölgәsindәn
xeyli aralıda yaşayan Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı hәyata keçirdiyi hәrbi әmәliyyatlar
nәticәsindә hәlak olmuş 12 uşaq barәdә (soyadlarını göstәrmәdәn) mәlumat yaymış, 130.000-
dәn çox insan köçürüldüyünü, 76 mәktәb vә uşaq bağçasının zәdәlәndiyini bәyan etmişdir.
Bununla belә, Bәyanatda Ermәnistanın Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı hәyata keçirdiyi son
terror aktları nәticәsindә 32 uşağın ağır şәkildә yaralanması, iki ailәnin üç övladının hәr iki
valideynini itirmәklә yetim qalması, minlәrlә dinc sakinin, o cümlәdәn uşaqların yaşayış yerlәrindәn
mәhrum olmaları barәdә faktlar öz әksini tapmamış, bununla da mövcud vәziyyәt Bәyanatda tam
gerçәkliyi ilә әks etdirilmәmişdir.

Ermәnistanın Azәrbaycana vә azәrbaycanlılara qarşı ekspansiv vә tәcavüzkar siyasәti yalnız
Azәrbaycan üçün deyil, bütövlükdә region vә dünya üçün ciddi tәhlükә yaradır. Bu cür cinayәtlәrin
tәkrarlanmaması vә bәşәri әdalәtin tәmin edilmәsi üçün azәrbaycanlılara münasibәtdә insanlığa
qarşı vә müharibә cinayәtlәrini törәdәnlәr heç bir halda mәsuliyyәtdәn kәnarda qalmamalı vә
beynәlxalq hüququn müәyyәn etdiyi qaydada cәzalandırılmalıdırlar.

1. Beynәlxalq humanitar hüquq normalarını vә iştirakçısı olduğu beynәlxalq sazişlәrdәn irәli
gәlәn öhdәliklәrin icra olunmasını işğalçı Ermәnistan dövlәtindәn tәlәb etmәyә;

2. BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının münaqişә dövründә uşaqların müdafiәsinә dair müvafiq
qәtnamәlәrinin tәlәblәrinin Ermәnistan tәrәfindәn kobud şәkildә pozulması hallarına beynәlxalq
hüquqi qiymәt vermәyә;

3. Azәrbaycan Respublikasının mülki әhalisi, xüsusәn dә qadınlar vә uşaqlar arasında
tәlәfatlara sәbәb olan vә humanitar hüquq normalarının pozulması nәticәsindә törәdilәn müharibә
cinayәtlәrinә beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi üçün zәruri addımlar atmağa;

4. Konkret olaraq UNICEF-i öz mandatına22 uyğun olaraq uşaqların Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
tәrәfindәn hәdәf seçilmәsinә öz etirazını bildirmәyә, Ermәnistanın iştirakçısı olduğu beynәlxalq
müqavilәlәrin, xüsusilә dә Cenevrә Konvensiyalarının, BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında Kon-
vensiyası”nın müddәalarının kobud şәkildә pozulması faktlarına aidiyyәti beynәlxalq tәşkilatları
münasibәt bildirilmәyә çağırırıq.

22 https://www.unicef.org/eca/our-mandate-no-child-left-behind
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DİNC ƏHALİ ATƏŞ ALTINDA!

Azәrbaycan Hüquq Müdafiә Tәşkilatları
Monitorinq Qrupunun Qarabağ uğrunda

gedәn Vәtәn müharibәsi zamanı dinc
әhalinin hәdәfә alınması ilә bağlı 

HESABATI 

Bakı 2020, Oktyabr

Dilarə Әliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri
İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri
Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri
Ermənistan-Azərbaycan Sülh Platformasının direktoru
Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq Qrupunun katibi 
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Novella Cәfәroğlu
Dilarə Әliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri

Sәidә Qocamanlı
İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri

Sәadәt Bәnanyarlı
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri

Çingiz Qәnizadә
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri

Əvәz Hәsәnov
Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri

Dilarә Əfәndiyeva
Ermənistan-Azərbaycan Sülh Platformasının direktoru

Yeganә Tarverdiyeva
Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq Qrupunun katibi 

Ünvan: 2-ci Mirzә Mәnsur küç., 4/6,
Bakı, Azәrbaycan AZ 1004

Mobil: (+99450) 3200113, (+99450) 320 25 34, (+99450) 6134092 
E-mail: mghro.azerbaijan@gmail.com

Hesabatın üzərində işləyən hüquq müdafiəçiləri:
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27 SENTYABR 2020:
AZƏRBAYCANIN YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİ HƏDƏFƏ ALINIR

2020-ci il sentyabrın 27-dә sәhәr saat 6-da radәlәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Tәrtәr,
Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl rayonları istiqamәtindә Azәrbaycan Ordusunun mövqelәrini vә yaşayış
mәntәqәlәrini iriçaplı silahlar, minaatanlar vә müxtәlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atәşә
tutur. Ermәnistan tәrәfinin başladığı bu tәcavüz qısa bir zamanda Azәrbaycan rәhbәrliyini cavab
tәdbirlәri görmәyә vә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin dinc әhalini hәdәf almasının qarşısını
almağa mәcbur edir. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan yaşayış mәntәqәlәrini vә hәrbi mövqelәrini atәşә
tutması, mülki şәxslәr vә hәrbçilәr arasında ölәn vә yaralananların olması, bu hücumların
qarşısının alınması mәqsәdilә Azәrbaycan Ordusunun әks-hücum әmәliyyatlarına başlaması ilә
әlaqәdar Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev hәrbi vәziyyәt elan edilmәsi
haqqında fәrman imzalayır. 28 sentyabr saat 00:00-dan Azәrbaycanın bütün әrazisindә hәrbi
vәziyyәt rejimi qüvvәyә minir. Bakı, Gәncә, Sumqayıt, Yevlax, Mingәçevir, Naftalan şәhәrlәrindә,
Abşeron, Cәbrayıl, Füzuli, Ağcabәdi, Beylәqan, Ağdam, Bәrdә, Tәrtәr, Goranboy, Göygöl,
Daşkәsәn, Gәdәbәy, Tovuz, Şәmkir, Qazax vә Ağstafa rayonlarında hәrbi vәziyyәt dövründә
saat 21:00-dan saat 06:00-dәk komendant saatı tәtbiq edilir.

Ermәnistan ordusunun tәcavüzünә cavab olaraq Azәrbaycan Ordusunun әks-hücumu ilә
Füzuli rayonunun Qaraxanbәyli, Qәrvәnd, Kәnd Horadiz, Yuxarı Əbdürrәhmanlı, Cәbrayıl
rayonunun Böyük Mәrcanlı vә Nüzgar kәndlәri azad edilib, Ağdәrә rayonu vә Murovdağ
istiqamәtlәrindә düşmәn postları dağıdılır, hakim yüksәkliklәr nәzarәtә götürülür. Bununla da
Ermәnistan tәrәfinin hәrbi tәxribatına cavab olaraq başlanan әks hücum әmәliyyatına start verilir
vә qarşı tәrәf cәbhәdә uğursuzluqlarını ört basdır etmәk üçün Azәrbaycanın cәbhә xәtti boyu
yerlәşәn vә ondan çox uzaqda olan şәhәrlәrini hәdәfә alır. 

Ermәni tәrәfinin atdığı silahlar әsasәn dinc sakinlәrinin evlәrinә, gecә saatlarında baş verir.
Ermәnistan tәrәfinin döyüş bölgәsindә istifadә etdiyi top vә qumbaraatan mәrmilәrindәn başqa
Azәrbaycanın cәbhә xәttindәn uzaqda yerlәşәn rayonlara atdığı silahlar bunlardır:

R-17 Elbrus, (“Skad”) 

1961-1987-ci illәrdә SSRİ tәrәfindәn
istehsal olunmuş taktiki ballistik raketdir.
R-17 “ELBRUS”  (“SCUD-B” (raketin NATO
kod adıdır) kompleksi raketlәrinin hәdәfdәn
yayınma dairәsi 450 metr tәşkil edir.
Nәzәrә alsaq ki, sonuncu buraxılışı 1987-
ci ildә baş tutan bu raketlәr yetәrincә
köhnәdir, indi bu raketlәr dәqiq zәrbә
qabiliyyәtini itirib vә hәdәfdәn yayınma
dairәsi daha böyükdür. Buna görә dә
“SKAD”lardan hәrbi hәdәflәrin mәhvi üçün
istifadә etmәk effektiv deyil. Raketin ağırlığı
6900 kq, uçuş mәsafәsi isә 300 kilometrdir. 
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9K58 “Smerç” (BM-30)

Katyuşa nәslindәn olan reaktiv yaylım atәşi sistemidir. Bu sistem 1970-ci illәrin sonunda
SSRİ-dә istehsal olunmuş vә 1987-ci ildә SSRİ Silahlı Qüvvәlәrinin arsenalında tәtbiq edilir.
Smerç qısa mәsafәli ballistik raket sistemi olan FROG-7-ni әvәz etmişdir. Raketin maksimum atış
mәsafәsi 90–124 km, maksimum mәsafә isә 850 kilometrdir. 12 atış lülәsindәn ibarәt olan bu
raketin mәhvetmә radiusu 672.000 m² vә hәdәfi vurma dәqiqliyi isә 0.3% metr tәşkil edir. 

(Bərdə şəhərinə atılan “Smerç” raketləri) Müəllif: Famil Mahmudbəyli

Hәr iki silahın yaşayış mәntәqәlәrinә, insanların sıx toplaşdığı yerlәrә atılması qadağan olun-
muşdur.

Azәrbaycan Ərazilәrinin Minalardan Tәmiz -
lәnmәsi Agentliyin (ANAMA) әmәliy yat qrupları
tәrәfindәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrә -
findәn atılmış 20-dәn çox9M528 raketi (SMERÇ)
aşkar olunub. Hәmin raketlәrdәn 9 әdәdinin
içәrisindәn 9M525 bombacıqlarına rast gәlinib
ki, bu bombacıqlar da “Kaset sursatlar haqqında”
Konvensiyaya görә qadağan olunmuş sursatlar
sinifinә daxildir. Hәmçinin qeyd olunan әrazidә
aparılmış әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri zamanı
9M525 kaset tipli raketinin “bombacıqları daşıma
konteyneri vә paylama boruları”-nın da aşkar-
lanması bu tipli raketlәrin istifadәsini tәsdiq
edәn amillәrdәndir.

Ümumilikdә ANAMA tәrәfindәn 27 sentyabr
- 27 oktyabr 2020-ci il tarixlәrindә Ağdam, Ağ-
daş, Ağcabәdi, Bәrdә, Bey lәqan, Bilәsuvar,
Cәbrayıl, Goranboy, Naftalan, Kürdәmir, Füzuli,
Tәrtәr, Tovuz, Şәmkir, Hacıqabul, Zәrdab, Xızı,
Oğuz, Qәbәlә rayonları, Gәncә vә Mingәçevir
şәhәrlәri әrazisindә ev vә hәyәtyanı sahәyә,
neft kәmәrinin yaxınlığına, Min gәçevir İES-in
әrazisinә, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kәmәrinin
yaxınlığına298 әdәd partlamamış hәrbi sursat,
1627 әdәd piyada әleyhinә mina, 51 әdәd
tank әleyhinә mina, 236 әdәd tank әleyhinә
minanın partladıcısı, 76 әdәd detonator, 1 149
әdәd 9N235 bombacıqları, 1 180 әdәd müxtәlif
çaplı patronlar, 1 әdәd qaz qumbarası, 17 әdәd hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә olunan meteoroloji
radiopelenqator, 6 әdәd dron (zәrәrsizlәşdirilib), 2 әdәd raketin mikrosxemi vә 506 әdәd partlamış
raket hissәlәri aşkar olunub.1

1 https://news.milli.az/incedent/892844.html

Bərdə Şəhərinə atılan raket 
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Azərbaycan Әrazilərinin Minalardan Təmizlənməsi Agentliyinin (ANAMA) 
müxtəlif rayonlardan topladığı raketlərin qalıqları 
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TƏRTƏR ŞƏHƏRİNƏ GÜN ƏRZINDƏ 300 RAKET ZƏRBƏSİ ENDİRİLİR

Tәrtәr rayonu Kiçik Qafqazın şimal-şәrq
әtәklәrindә, Qarabağ düzündә yerlәşir cәbhә
xәttinә yaxın olan rayonlardan biridir. Sahәsi
957 km², әhalisi 104,200 min nәfәr olan
rayonun mәrkәzi Tәrtәr şәhәridir. Rayon
mәrkәzi vә bir neçә kәndlәri cәbhә xәttinә
yaxın olduğu üçün daimi olaraq ermәnilәr
tәrәfindәn snayper atәşinә mәruz qalmışdır.
1994-cü ildә Qarabağ müharibәsi dövründә
rayonun әrazisi güclü dağıntılara mәruz qal-
mışdır. Müharibә dövründә Tәrtәr rayonundan
olan 307 nәfәr hәlak olmuşdur. 

2016-cı il aprel eskalasiyası zamanı rayon
әrazisinә ermәnilәr tәrәfindәn yüzlәrlә raket,
xüsusәn fosforlu raket atılmışdır. Bununla ya-
naşı son 5 il әrzindә 15 nәfәr rayon әhalisi
öz әkin sahәlәrindә işlәyәrkәn ermәnilәrin
basdırdığı minalara düşmüş vә ciddi zәdә al-
mışlar. 

Tәrtәr rayonu mәcburi köçkünlәrin kompakt
yaşadığı rayonlardan biridir. Buranın tәbiәtinin
Dağlıq Qarabağın vә işğal olunmuş rayonların
tәbiәtinә yaxın olduğu üçün mәcburi köçkün
düşmüş insanlar daha çox bu rayonun
әrazisindә mәskunlaşmağa üstünlük vermişlәr.

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Tәrtәr şәhәrini ağır artilleriyadan atәşә tutması sentyabrın 27-
dәn başlayaraq bu günә kimi davam etmәkdәdir. Sentyabrın 27-dәn әn çox ziyan çәkәn
mәntәqәlәrdәn biri dә Tәrtәr şәhәri vә Tәrtәrin Şıxarx qәsәbәsindә yerlәşәn yaşayış mәhәllәsidir.
Mәcburi köçkünlәr üçün 2017-ci ildә tikilәn bu qәsәbәdә әsasәn Kәlbәcәr, Ağdam, Laçın,
Cәbrayıl vә Şuşa rayonlarından olan 1170 mәcburi köçkün ailәsi mәskunlaşıb. Atәş nәticәsindә
3 mülki şәxs hәlak olub, 34 yaşayış binası, musiqi mәktәbi, orta mәktәb vә digәr inzibati binalar
xәsarәt alıb.2

Ermәnilәrin intensiv atәşә tutduqları rayon әrazilәri Tәrtәr şәhәri, Şıxarx qәsәbәsi, Hüsәnli,
Qaynaq, Seydimli, Qazyan, Yuxarı Qapanlı, Qapanlı, Yuxarı Qaradağlı, Qaraağacı, Əskipara,
Sәhlәbad, Borsunlu, Azad Qaraqoyunlu, İlxıçılar, Dәmirçilәr, Aşağı Qapanlı, Evoğlu, İsmayılbәyli,
Cәmilli, Bala Kәngәrli, Düyәrli, Yuxarı Sarıcalı, Ağkәnd, Yenikәnd, Bayandurlu, Soyulan, İrәvanlı,
Kәngәrli, Hacıqәrvәnd, Xoruzlu, Buruc, Bayandur, Qaradağlı vә Köçәrli kәndlәridir.3

Tərtər rayonu Şıxarx qəsəbəsi, məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə dağıntılar. Müəllif Seymur Kazımov

2 https://pressklub.az/ekskluziv/dinc-%c9%99haliy%c9%99-qarsi-erm%c9%99ni-ordusunun-cinay%c9%99tl%c9%99ri-1-ci-
reportaj-sixarx-q%c9%99s%c9%99b%c9%99si/

3 http://anama.gov.az/news/154
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Raket atәşi nәticәsindә 118 ev tamamilә dağılıb, 646 fәrdi evә, 64 çoxmәrtәbәli yaşayış
binasına ziyan dәyib, 30 yardımçı tikililәr tam dağılıb, 50 binaya isә ziyan dәyib. Bu müddәt
әrzindә ermәni tәxribatları nәticәsindә Tәrtәrdә 19 sosial obyektә, 8 istehsal obyektinә, 44 ticarәt
mәrkәzi vә 18 inzibati binaya ziyan dәyib.

Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğunun yaydığı mәlumata görә bu günә qәdәr Tәrtәr
şәhәrinә vә onun 36 yaşayış mәntәqәsinә 14 min müxtәlif çaplı raket atılmışdır. 
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CƏBHƏ XƏTTİNDƏN UZAQ RAYONLARIN 
DİNC SAKİNLƏRİNİN EVLƏRİ DAĞIDILIR

Sentyabrın 27-dәn başlayaraq ermәni tәrәfi Azәrbaycanın müxtәlif rayon vә şәhәrlәrini
intensiv raket atәşinә tutmuş, hәmin rayonlarda yaşayan dinc әhali vә onların fәrdi evlәrini hәdәf
almışdır. Azәrbaycan tәrәfi elan olunmuş atәşkәs rejiminә әmәl olunması üçün özünün hazır
olduğunu sübut etmiş, rejimin pozulmasına gәtirib çıxaran әmәliyyatları dayandırmışdır. Lakin
qarşı tәrәf yaşayış mәntәqәlәrinә mәhz atәşkәs rejiminә әmәl olunduğu vaxtda zәrbәlәr
endirmәyә davam etmişdir. 

10 oktyabr 2020-ci il tarixdә saat
12:00-dan etibarәn elan edilmiş hu-
manitar atәşkәs rejiminin tәlәblәrini
pozaraq, Ermәnistan tәrәfi Azәrbay -
canın dinc әhalisini qәsdәn hәdәfә
almaqla yaşayış mәntәqәlәrini vә stra-
teji obyektlәri ağır artilleriyadan atәşә
tutmağa davam etmişdir. Belә ki,
11.10.2020-ci il tarixdә gecә saat 04
radәlәrindә cәbhә zonasından 100
km-dәn artıq uzaqda yerlәşәn, iri
sәnaye şәhәri Mingәçevirә raketlәr
atılmışdır. Ermәnilәrin әsas hәdәfi
Azәrbaycan İstilik Elektrik Stansiyası
olmuşdur. Raketlәr Azәrbaycan hәrbi
hava hücumundan müdafiә qüvvәlәri
tәrәfindәn zәrәrsizlәşdirilmişdir. Buna baxmayaraq, bir neçә raket Azәrbaycan İstilik Elektrik
Stansiyasının hәyәtinә düşmüş vә xoşbәxtlikdәn partlamamışdır. 

Mingәçevir şәhәri Kür çayının üzәrindә su elektrik stansiyasının tikintisi ilә bağlı salınmışdır.
11 noyabr 1948-ci ildә şәhәr statusu almışdır. Mingәçevir Azәrbaycanın dördüncü iri sәnaye
mәrkәzidir. Sәnaye istehsalı şәhәr iqtisadiyyatının mühüm sahәsindәn biridir. Bu sahәnin fәaliyyәti
sabitliyin vә sosial inkişafın әsas göstәricisidir. Əhalinin әsas hissәsi energetika, elektrotexnika,
kimya, maşınqayırma sahәlәrindә çalışır.

Cәbhә xәttindәn 110 kilometr, Bakı şәhәrindәn isә 323 km mәsafәdә yerlәşir. 
Mingәçevir Su Elektrik Stansiyası Cәnubi Qafqazda әn böyük su elektrik stansiyası olub, Kür

çayının üzәrindә, Mingәçevir şәhәrinin yaxınlığında yerlәşir. 
Mingәçevir su anbarı şәhәrin şimal-qәrbindәn 3 km mәsafәdә yerlәşir. Su anbarının hәcmi

15,7 milyard kub metr, uzunluğu 70 km.
Mingәçevir şәhәrinin әhalisi 105139 nәfәrdir ki, şәhәr әrazisindә 20199 nәfәr mәcburi köçkün

ailәsi mәskunlaşmışdır.4

Ermәnistan silahlı  qüvvәlәri 18 oktyabr 2020-ci il tarixdә, saat 13 radәlәrindә hәrbi әmәliyyatlar
aparılan әrazidәn 300 kilometr uzaqda yerlәşәn Xızı rayonu istiqamәtinә raket zәrbәlәri endirmişdir.
Azәrbaycan Ordusunun hәrbi hava hücumundan müdafiә qüvvәlәri tәrәfindәn raketin havada
zәrәrsizlәşdirilmәsi nәticәsindә onun içәrisindә olan partlayıcı hissәciklәrin bir hissәsi Bakı-No-
vorossiysk neft boru kәmәrinin Xızı rayonunun Sitalçay kәndindәn keçәn hissәsindәn 250 metr
mәsafәyә sәpәlәnmişdir. Azәrbaycan ordusunun bu raketi vurması ilә böyük ötürücülü xam neft
vә kondensat ixrac edәn kәmәrә tәhlükә aradan qaldırılmışdır.5

4 https://heydaraliyev-centers.az/mingachavir/about-region
5 https://oxu.az/war/432249
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Azərbaycan Respublikasının Xızı rayonu döyüş bölgəsindən 300 kilometrdən artıq məsafədə
yerləşir. Quba-Xaçmaz regionunda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən və əsas hissəsi meşə ilə
əhatəli olan rayon Azərbaycanın dağ rayonları içərisində Bakıya ən yaxın olan rayondur. Xızı şə -
hə rindən Bakıya olan məsafə 70 km təşkil edir. 

Mülki әhalini hәdәfә almaqla raket vә artilleriya mәrmilәrindәn 08.10.2020-ci il tarixdә sәhәr
saatlarından başlayaraq Goranboy rayonu ermәnilәr tәrәfindәn müxtәlif istiqamәtlәrdәn atәşә tu-
tulmuşdur. Sәhәr saat 06.00-dan rayonun Aşağı Ağcakәnd qәsәbәsi әrazisinә top mәrmilәrinin
düşmәsi sәbәbindәn orada yerlәşәn Xocalı Rayon Polis Şöbәsinin inzibati binasına, o cümlәdәn
qәsәbә әrazisindә çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlәrә vә yaşayış evlәrinә, Qaraçinar tam orta
kәnd mәktәbinә külli miqdarda ziyan dәymişdir.

Goranboy rayonu Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində yerləşir. Rayonun sahəsi 1791 kv.km,
əhalisi 91,5 min nəfərdir. Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkünlər üçün salınan ən böyük
qəsəbələrdən biri rayonun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində yerləşir.

Oktyabrın 22-dә sәhәr saatlarında yenidәn Ermәnistan әrazisindәn Azәrbaycan әrazisi
әmәliyyat-taktiki raket kompleksindәn ballistik raketlәrlә atәşә tutulur. Siyәzәn rayonu istiqamәtindә
3 raket zәrbәsi endirilir. Azәrbaycan Hava Hücumundan Müdafiә bölmәlәri tәrәfindәn havada
zәrәrsizlәşdirilәn raketlәrin qalıqları Xәzәr dәnizinә düşür vә nәticәdә 5 nәfәr yaralanır, insanların
mәnzillәriә vә әkin sahәsinә zәrәr dәyir.6

Siyəzən rayonu Azərbaycanın şimal hissəsində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Әrazisi
703 kv.km, əhalisi 40489 nəfərdir. Rayon mərkəzindən Bakı şəhərinə qədər olan məsafə 103 km,
cəbhə xəttindən rayona qədər olan məsafə 339 kilometrdir.

Oktyabrın 22-dә saat 09.00 isә Qәbәlә rayonu istiqamәtinә 2 raket zәrbәlәri endirilir. Raket
zәrbәsi Qәbәlәnin Mamaylı kәndinin yaxınlığındakı boş sahәyә düşür. Bәzi evlәrin dam örtüklәri
vә evlәrin pәncәrәlәri tökülür. Raket zәrbәlәri nәticәsindә Qәbәlә rayon sakini, 2003-cü il
tәvәllüdlü Əmirbәyov Murad Ceyhun oğlu müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri alıb, kәnd әrazisindә
yerlәşәn 5 yaşayış evinә ciddi ziyan dәyib.

Hәmçinin Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Bakı vә Abşeron yarımadasını içmәli su ilә tәchiz edәn
vә xüsusi strateji әhәmiyyәtә malik Oğuz-Qәbәlә-Bakı su kәmәrini hәdәfә almışlar.7 Azәrbaycan
hava hücumundan müdafiә qüvvәlәrinin zәrәrsizlәşdirmәsi nәticәsindә raketin hissәlәri su
kәmәrinin yaxınlığına düşmüşdür.

Qəbələ rayonu Azərbaycanın şimal-qərb hissəsində, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun tərkibində
yerləşir. Rayon Azərbaycanın ən böyük turistik zonası hesab olunur. Rayon Bakı şəhərindən 270
km, cəbhə bölgəsindən isə 348 kilometr məsafədə yerləşir. 

Oktyabrın 22-dә sәhәr saatlarından başlayaraq Ermәnistan silahlı birlәşmәlәri mühüm
dağıntılara sәbәb ola bilәn müharibә üsullarından istifadә edib vә cәbhә zonasından 150
kilometrdәn çox uzaqda yerlәşәn Kürdәmir rayonuna “Skad” ballistik8 taktiki raketi atıb. Düşdüyü
әrazidә böyük çuxur yaradan raket әtrafa zәrәr vurmamışdır.

6 https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/dusmenin-siyezene-atdigi-raketlerin-qaliqlari-denize-dusdu/ 
7 https://azertag.az/xeber/Ermenistanin_Kurdemire_atdigi_ballistik_raket_yasayis_menteqesinin_yaxinligina_dusub_FOTO_VI-

DEO-1621145
8 https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/ermenistan-erazisinden-azerbaycan-erazileri-raket-atesine-tutulub/
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Kürdəmir rayonu Bakı-Qazax magistral yolunun üstündə yerləşən rayondur. Kürdəmir cəbhə
bölgəsindən 120 kilometr məsafədə yerləşir. 

05 oktyabr 2020-ci il tarixdә sәhәr saatlarından etibarәn Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri
Beylәqan rayonunun mülki әhalisinin sıx yaşadığı mәntәqәlәri ağır artilleriyadan atәşә tutmuşlar.
Eyni zamanda, Beylәqan şәhәrinә atılmış 2 әdәd raket mәrmisindәn 1 әdәdi uşaq bağçasının
hәyәtinә, digәri isә şәhәr әrazisindәki boş sahәyә düşmüşdür.

Beyləqan şəhəri  cənubdan  İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Aran Qarabağın Füzuli
və Ağcabədi rayonları ilə həmsərhəddir. Әhalisi - 98,7 min nəfərdir. Bakıdan 265 km məsafədə
yerləşir.

6 oktyabr 2020-ci il tarixdә 18:30 radәlәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri hәrbi obyektlәrin
olmadığı vә hәrbi әmәliyyatlar aparılan әrazidәn 50 kilometrdәn uzaq mәsafәdә yerlәşәn Yevlax
rayonunun Aran qәsәbәsinә içәrisindә 300 әdәd 9N235 bombacıqları olan reaktiv yaylım atәşli,
9M525 qәlpәli “Smerç”9 raketindәn atәş açmışlar. Nәticәdә atılan raketlәrin qalıqları Aran
qәsәbәsindәn keçәn diametri 42 düym olan Cәnub Qafqaz Genişlәnmiş Boru kәmәrinin boru xәtti,
xam nefti Qara dәniz sahilinә nәql edәn Qәrb İxrac Boru kәmәri (raketlәr 120 metr mәsafәyә
sәpәlәnmişdir) Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kәmәrindәn 100 metr mәsafәyә sәpәlәnmişdir. 

Yevlax rayonu Tərtər, Goranboy, Bərdə rayonları ilə həmsərhəddir. Әhalisi - 128,7 min
nəfərdir. Azərbaycanın böyük nəqliyyat qovşağıdır. Bakıdan 293 km məsafədə yerləşir.

9 https://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/politics%20news/az/128435.html
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BƏRDƏ RAYONUNA 3 DƏFƏ BÖYÜK 
DAĞINTILAR TÖRƏDƏN RAKET ATILIR

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin böl -
mәlәri tәrәfindәn Bәrdә şәhәrinә es-
kalasiyanın başlandığı müddәtdәn
indiyә kimi bir neçә dәfә raket atılmışdır. 

İlk dәfә Bәrdә şәhәri oktyabrın 5-
dә saat 13:35-dә Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri tәrәfindәn ağır artilleriyadan
atәşә tutulmuşdur. Bәrdә şәhәrinin
mәr  kәzi küçәlәrinә vә mәrkәzi xәstә -
xananın yaxınlığına düşmüş raket in-
frastrurktura ziyan vurmuşdur. Mәrmi
qәlpәlәrindәn Mehdiyeva Şәhriyar İsa
qızı10 hәlak olmuş, üç nәfәr şәhәr sa-
kini isә müxtәlif dәrә cәli bәdәn xәsa -
rәtlәri alaraq xәstә xanaya yerlәş -
dirilmişlәr.

Növbәti raket zәrbәsi 26 oktyabr
2020-ci il tarixdә saat 08:00-dan
etibarәn elan edilmiş humanitar atәşkәs
rejiminin tәlәblәrini kobudcasına pozan
Ermәnistan tәrәfindәn oktyabrın 27-
dә saat 16.00-da atılmışdır. Bәrdә ra-
yonunun Qarayusifli kәndinә atılan
raket hücumu nәticәsindә biri uşaq ol-
maqla, beş nәfәr hәlak olmuş, on üç
mülki şәxs isә yaralanmışdır.

Üçüncü dәfә Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri tәrәfindәn Bәrdә sәhәri okt-
yabrın 28-dә saat 13.00-da  “Smerç”
raket qurğularından atәşә tutulmuşdur.
Şәhәrin ticarәt obyektlәrinin yerlәşdiyi,
şәhәr dinc sakinlәrinin daha sıx hәrәkәtdә olduğu mәrkәzi küçәyә raket zәrbәsi endirilmişdir.
Şәhәrin mәrkәzinә atılan “Smerç” kaset tipli raketlәrin partlayışı nәticәsindә 21 nәfәr hәlak
olmuş, 70 şәxs yaralanmışdır. Şәhәrdә yerlәşәn mülki infrastruktur obyektlәrinә vә bir çox
nәqliyyat vasitәlәrinә külli miqdarda ziyan vurulmuşdur. Bәrdә Şәhәr Mәrkәzi Xәstәxanası, şәhәr
poliklinikası, yanğınsöndürmә xidmәti, diaqnostika mәrkәzi, doqquzmәrtәbәli yaşayış binası vә
şәhәrin “Tәzә Bazar” adlanan әrazisi hәdәfә alınmış vә ciddi dağıntılara mәruz qalmışlar.

Bәrdә şәhәrinin mәrkәzindә yerlәşәn "Qәdim Bәrdә" restoranına raketin düşmәsi nәticәsindә
hәmin vaxt orada olan iki nәfәr şәxs müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri alaraq xәstәxanaya
yerlәşdirilmişlәr. Eyni zamanda Bәrdә şәhәr 5 nömrәli tam orta mәktәbin yaxınlığına düşmüş
raketlәr beş nәfәr şәxsin yaralanmasına sәbәb olmuş, o cümlәdәn mәktәbin binasına, çoxsaylı
nәqliyyat vasitәlәrinә külli miqdarda ziyan dәymişdir. Raket zәrbәlәrinin tәsirindәn 30-dan artıq
mülki infrastruktur obyektinә, dinc sakinlәrә mәxsus 20-dәn artıq fәrdi yaşayış evinә vә 22
nәqliyyat vasitәsinә xüsusilә külli miqdarda ziyan dәymişdir. 

10 https://www.xeberoxu.az/Berdeye-atilan-raket-mermisinin-qelpelerinden-1-nefer-helak-olub-3-nefer-yaralanib/20201005132617626
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Azәrbaycan Respublikası Ərazilәrinin Minalardan Tәmizlәnmәsi üzrә Milli Agentliyi (ANAMA)
Bәrdә şәhәrinә Ermәnistan tәrәfindәn 9M525 "Smerç" raketi11 atıldığını müәyyәn etmiş, raketin
qalıqları Bәrdәyә sәfәr etmiş xarici sәfirliklәrin nümayәndәlәrinә vә jurnalistlәrә tәqdim olunmuşdur. 

Bәrdә rayonu Kür-Araz ovalığının şimal-qәrb hissәsindә yerlәşir. Rayonun inzibati mәrkәzi
Bәrdә şәhәri Qarabağ düzünün mәrkәzindә, Tәrtәrçay sahilindә yerlәşir. Rayonun әrazisi 957
kv.km, әhalisi isә 160 000 nәfәrdir. Bәrdә rayonu mәcburi köçkünlәrin әn çox mәskunlaşdığı
şәhәrlәrdәn biridir. Bәrdә şәhәri cәbhә xәttindәn 40 kilometr kәnarda yerlәşir.

11 http://anama.gov.az/news/157
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GƏNCƏ ŞƏHƏRİ BALLİSTİK RAKET ZƏRBƏSİ ALTINDA

Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri
vә müharibә zonasından 80 km uzaqda
yerlәşәn Gәncә şәhәri oktyabrın 4-dә
Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
ballistik raket zәrbәlәrinә tutulur. Bazar
günü sәhәr saatlarında atılan raket hü-
cumu nәticәsindә bir nәfәr hәlak olur
vә 30 nәfәr yaralanır. Ermәni tәrәfi
raket zәrbәsi ilә şәhәr әrazisindә yer -
lәşәn hәrbi aerodromu hәdәf aldığını
bildirirdi.  Lakin hәmin hәrbi aerodrom
SSRİ dövründә istifadәyә verilmiş vә
infrastrukturun köhnәlmәsi sәbәbindәn
fәaliyyәt göstәrmәmişdir. Gәncәdә
fәaliyyәt göstәrәn yeganә hava limanı
isә mülki aviasiya üçün nәzәrdә tutulub. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin növbәti raket hücumu oktyabrın 11-dә gecә saat 02.00-dabaş
tutur. Raket zәrbәsindәn dağılan evlәrin qalıqları altında 3 qadın olmaqla 7 nәfәr hәlak olmuş, 16
qadın, 6 azyaşlı olmaqla 34 nәfәr yaralanmış, hәmçinin 10-dan artıq çoxmәnzilli binaya vә 100-
dәn çox müxtәlif tәyinatlı obyektlәrә ziyan dәymişdir.

Gәncә şәhәrinә atılmış raketlәr Gәncә beynәlxalq xәstәxanasının, 34 saylı orta mәktәbin,
Şah İsmayıl Xәtai küçәsindә yerlәşәn mebel fabrikinin yaxınlığına, “Yevlax avtovağzalı”  adlandırılan
әraziyә vә mәrkәzi bazara atılması nәticәsindә 3 nәfәr mülki şәxs müxtәlif dәrәcәli bәdәn
xәsarәtlәri alaraq xәstәxanaya yerlәşdirilmiş, mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dәymişdir.

Gәncәyә 9K72 operativ-taktiki raket kompleksinin (OTZK) 8K14 raketi atılmışdır ki, bu raket
kompleksi canlı qüvvәni, idarәetmә mәntәqәlәrini mәhv etmәk üçün nәzәrdә tutulur.12 Raketin
atәş mәsafәsi 50-300 kilometr, maksimal uzaqlığa uçma vaxtı 5 dәqiqә, start çәkisi 5862 kiloqram,
doldurulmamış raketin çәkisi isә 2076 kiloqramdır. Uzunluğu 11 metr 164 santimetr, korpusunun
diametri 881 millimetrdir. Kompleksin ümumi çәkisi 37 ton, döyüş heyәti 8 nәfәrdәn ibarәtdir.

12 https://news.milli.az/politics/889396.html
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Ermәnistan tәrәfindәn atılan raket Xankәndi әtrafındakı Ballıca yaşayış mәntәqәsinin yanında
start mövqeyi tutaraq oradan zәrbә endirib.
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HƏRBİ ƏMƏLİYYATLARIN GETDİYİ DÖVRDƏ 
MÜLKİ ƏHALİYƏ DƏYƏN ZƏRƏR

Azәrbaycan Baş Prokurorluğu bildirib ki, Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin hücumu nәticәsindә
indiyәdәk Azәrbaycanda 87 mülki şәxs öldürülüb, 400 nәfәr yaralanıb.

Qurum açıqlayıb ki, 2338 yaşayış evi, 92 çoxmәnzilli bina, 415 mülki obyekt yararsız vәziyyәtә
düşüb. Atәş nәticәsindә 2072 yaşayış evi, 90 çoxmәrtәbәli yaşayış binası vә 388 mülki infrastruktur
obyektinә külli miqdarda ziyan dәyib.
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RAKET VƏ TOP MƏRMİLƏRİNİN ATILMASI 
NƏTİCƏSİNDƏ HƏLAK OLAN DİNC SAKİNLƏR

Azәrbaycan Baş Prokurorluğunun Ermәnistan
ordusu tәrәfindәn öldürülәn mülki şәxslәrin
bölgәlәr üzrә statistikasına görә 27 sentyabr
döyüşlәr başlayan tarixdәn bәri Azәrbaycanda
87 mülki şәxs hәlak olub (onlardan 18-i qadın,
8-i uşaq olub) vә 400 nәfәr yaralanıb (onlardan
69-u qadın, 32-si uşaq olub). Ermәni silahlı
qüvvәlәrinin hәdәf aldığı şәhәrlәrin vә yaşayış
mәntәqәlәrinin çoxu hәrbi әmәliyyatların getdiyi
bölgәdәn 50-350 kilometr uzaqda yerlәşmişdir.
Tәbii ki, hәmin әrazilәrin vurulması üçün ermәni
tәrәfi uzaq mәnzilli raketlәrdәn istifadә etmişdir.

Ümumi statistika: 

• Gәncәyә üç ayrı tarixlәrdә atılmış raket vә ağır artilleriya hücumları 
nәticәsindә 26 nәfәr hәlak olub, 142 nәfәr yaralanıb;

• Goranboyda 3 nәfәr hәlak olub, 10 nәfәr yaralanıb;
• Naftalanın Qaşaltı-Qaraqoyunlu kәnd sakini Qurbanov Elbrus İsa oğlunun 

evinә top mәrmisinin düşmәsi nәticәsindә ailәnin 5 üzvü hәlak olub, 1 nәfәr yaralanıb. 
• Tәrtәrdә 17 nәfәr hәlak olub, 56 nәfәr yaralanıb;
• Bәrdәdә 27 nәfәr hәlak olub, 95 nәfәr yaralanıb;
• Beylәqanda 2 nәfәr hәlak olub, 2 nәfәr yaralanıb;
• Ağcabәdidә 1 nәfәr ölüb, 19 nәfәr yaralanıb;
• Füzulidә 3 nәfәr hәlak olub, 17 nәfәr yaralanıb;
• Ağdamda 7 nәfәr hәlak olub, 40 nәfәr yaralanıb;
• Mingәçevirdә 5 nәfәr yaralanıb;
• Daşkәsәndә 1 nәfәr yaralanıb;
• Qәbәlә rayonunda 1 nәfәr yaralanıb.
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Qurbanovlar ailәsi: 

• Qurbanov Elbrus İsa oğlu
(24.11.1951-ci il) 

• Qurbanova Şәfayәt Novruz qızı 
(22.02.1956-cı ci il) - hәyat yoldaşı

• Əmirova Afaq Dәmir qızı 
(12.01.1981-ci il) - gәlini

• Qurbanova Fidan Elşәn qızı
(01.03.2006-cı il)13 - nәvәsi

• Qurbanov Şәhriyar Nadir oğlu
(30.11.2007-ci il)14 - nәvәsi

27 sentyabr 2020-ci il tarixdә saat 06 radәlәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri cәhbә әrazisi ol-
mayan Naftalan şәhәrinin yaşayış mәntәqәlәrini artilleriya silahlarından atәşә tutmuş vә  hәmin
rayonun Qaşaltı-Qaraqoyunlu kәndindә yerlәşәn fәrdi yaşayış evininin hәyәtinә düşәn mәrmi
nәticәsindә ikisi uşaq, ikisi ahıl, biri gәnc olmaqla 5 nәfәrdәn ibarәt bütöv bir ailә hәlak olmuşdur.

Paşayev Coşqun Ənvәr oğlu (1979-cu il)
28 sentyabr 2020-il tarixdә saat 07 radәlәrindә Ağdam rayonu Evoğlu kәndinin әrazisinә

düşmüş mәrmi nәticәsindә baş nahiyәsindәn qәlpә yarası xәsarәtlәri alaraq Ağdam rayon mәrkәzi
xәstәxanasına yerlәşdirilmiş vә göstәrilmiş tibbi yardımlara baxmayaraq, hәlak olmuşdur.15

Abbasov Xaliq Asif oğlu (1981-ci il) 
Abbasov Elşәn Asif oğlu (1987-ci il) 
Tәrtәr rayon sakinlәri, 28 sentyabr2020-ci il tarixdә saat 19 radәlәrindә Tәrtәr rayonu Şıxarx

qәsәbәsindә yerlәşәn әlilliyi olan şәxslәr vә mәcburi köçkünlәr üçün inşa edilmiş çoxmәnzilli
yaşayış binasının hәyәtinә top mәrmisinin atılması nәticәsindә hәlak olmuşlar.

Sarıyev Elmәddin Hümbәt oğlu (1997-ci il) 
Ağdam rayonu Qaradağlı kәndinin sakini, 29

sentyabr2020-ci il tarixdә saat 13 radә lәrindә
Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin ağır artilleriyadan
atәşә tutması nәticәsindә tibb mәntәqәsinә düşmüş
top mәrmi qәlpәlә rindәn hәlak olmuşdur.16

Mehtiyeva Ayna Mәhәmmәdәli qızı
29 sentyabr 2020-ci il tarixdә Ermәnistan silahlı

qüvvәlәrinin atdığı top mәrmisinin Tәrtәr şәhәri,
Üzeyir Hacıbәyov küçәsindә yaşayış evinә düşmәsi
nәticәsindә hәlak olmuşdur. 

13 http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/13228
14 https://sputnik.az/video/20200928/425051810/Naftalanda-butun-ailenin-telef-oldughu-evden-deh.html
15 https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/bas-prokurorluq-cebhedeki-veziyyetle-bagli-yeni-melumat-yayib/
16 https://qafqazinfo.az/news/detail/agdamda-ermeniler-tibb-menteqesini-vurdu-mulki-sexs-helak-oldu-299871
17 https://azerforum.com/az/criminal/746270/terterde-daha-bir-ermeni-vehsiliyi-tibb-bacisi-lduruldu-fotolar
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Sәfәrov İxtiyar Əjdәr oğlu (12.02.1971-ci il)
29 sentyabr 2020-ci il tarixdә top mәrmilәri ilә açılan atәş nәticәsindә Tәrtәr şәhәrindә yaşa -

dığı evin hәyәtindә hәlak olmuşdur.

İbrahimov Şahin Mahmud oğlu (24.12.1987-ci il) 
Əliyev Müzәffәr Əli oğlu (27.08.1971-ci il) 
30 sentyabr 2020-ci il tarixdә saat 08 radәlәrindә Tәrtәr şәhәri Əliağa Vahid küçәsindә

Azәrbaycan Respublikasının Sәfәrbәrlik vә Hәrbi Xidmәtә Çağırış üzrә Dövlәt Xidmәtinin
Tәrtәr rayon şöbәsinin inzibati binasının qarşısına düşәn mәrminin partlaması nәticәsindә
hәlak olmuşlar.

Rüstәmov Murad Tahir oğlu (16.02.1990-cı il) 
30 sentyabr 2020-ci il tarixdә saat 16.00 radәlәrindә Füzuli rayonunun Horadiz şәhәri

әrazisindә “Azpetrol” yanacaqdoldurma mәntәqәsinin yaxınlığında mәrminin partlaması nәticәsindә
hәlak olmuşdur.

Mәmmәdov Mürşüd Rәşid oğlu (16.03.1966-cı il)
Mәmmәdov Samir Mürşid oğlu (15.04.1996-cı il)
Ağdam rayonun Hacımәmmәdli kәnd sakinlәri, 01 oktyabr 2020-ci il tarixdә Ermәnistan silahlı

qüvvәlәri tәrәfindәn açılan atәş nәticәsindә hәlak olmuşlar.18

Əlәsgәrov Ceyhun Camal oğlu (1958)
Əlәsgәrova Tәranә Paşa qızı (1965)
Əlәsgәrov Ülvi Ceyhun oğlu (1990)
Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin 11.10.2020-ci il tarixindә gecә saat 02.00 radәlәrindә Gәncә

şәhәrinin mәrkәzi hissәsindә yerlәşәn çoxmәnzilli yaşayış binalarının raket atәşinә tutulması
nәticәsindә hәyatını itirmiş Ceyhun Camal oğlu Əlәsgәrov "Azәrbaycan Sәnaye Korporasiyası"
ASC-yә (ASK) mәxsus "Azәralüminium" MMC-nin Gәncә Alüminium Kompleksinin Elektroliz
vannaların vә digәr metallurji avadanlıqların tәmiri sahәsindә növbә rәisi işlәmişdir.

Cәfәrova Dürrә Hilal qızı (1967)
Əliyeva Afaq Əziz qızı (1957)
Bağırov Ramiz Yusif oğlu (1958)
Əliyev Adil Hәmzә oğlu (1992)
Əlizadә Anar Asif oğlu (1982)
Əlizadә Nurçin Emin qızı (1987)

11.10.2020-ci il tarixindә gecә saat 02.00
radәlәrindә Gәncә şәhәrinin mәrkәzi hissәsindә
yerlәşәn çoxmәnzilli yaşayış binalarının raket
atәşinә tutulması nәticәsindә hәlak olmuşlar.19

Əliyeva Günay Zahid qızı (1992-ci il) 
Gәncәyә atılan raket nәticәsindә yaralanmış şәhәr sakini 12.10.2020-ci il tarixdә müalicә

olunduğu xәstәxanada vәfat etmişdir.

18 https://oxu.az/war/426643
19 https://teleqraf.com/news/toplum/264556.html
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Mayakov Artur Vladimir oğlu (2007 ci il)
Gәncә Şәhәri K.D.Uşinski adına 29 nömrәli tam orta mәktәbin 7-ci sinif şagirdi. Oktyabrın 17-

dә Gәncә şәhәrinә atılan raket nәticәsindә yaralanmışdır vә xәstәxanada müalicә olunmasına
baxmayaraq, oktyabrın 24-dә dünyasını dәyişmişdir.

Orucov Pәrviz Novruz oğlu (1989-cu il) 
Rüstәmov Vasif Bahadur oğlu (1962-ci il) 
Zamanov Şakir Xasay oğlu (1988-ci il) 
Əmirov İsgәndәr Yelmar oğlu  (1988-ci il) 
Tәrtәr şәhәr sakinlәri olan bu şәxslәr 15 oktyabr 2020-ci il tarixindә saat 13.00 radәlәrindә

ermәni silahlı birlәşmәlәri tәrәfindәn Tәrtәr şәhәr qәbiristanlığında dәfn mәrasimi keçirilәn zaman
qәsdәn ağır artilleriyadan açdıqları intensiv atәş nәticәsindә hәlak olmuşlar.

Axundov Ədavәt Zahid oğlu (1969-cu il) 
14.10.2020-ci il tarixdә sәhәr saatlarından başlayaraq ermәni silahlı birlәşmәlәri tәrәfindәn

Tәrtәr rayonuna müxtәlif istiqamәtlәrdәn intensiv raket vә  ağır artilleriyadan açdıqları atәş
nәticәsindә saat 09.00 radәlәrindә Tәrtәr rayonu, Narlıq qәsәbәsindә yaşadığı evin hәyәtinә top
mәrmisinin düşmәsi nәticәsindә hәlak olmuşdur.

İsmayılova Zülfiyyә İsgәndәr qızı (1976-cı il)
Əsәdova Arzu İsgәndәr qızı (1998-ci il)
03.10.2020-ci il tarixdә saat 19 radәlәrindә Beylәqan şәhәrinin ağır artilleriyadan atәşә tut -

ması nәticәsindә yaşadıqları evә çoxsaylı top mәrmilәrinin düşmәsi sәbәbindәn dağıntılar altında
qalaraq hәlak olmuşlar.

Ermәnistan silahlı birlәşmәlәrinin 28 oktyabr 2020-il tarixdә Bәrdә şәhәrinә atdığı raket  nәti -
cә sindә hәlak olan şәxslәr:

1. Qasımova Solmaz Sәdrәddin qızı (1961-ci il) - Bәrdә rayonu Lәnbәran kәnd sakini;
2. Süleymanov Hümbәt Süleyman oğlu (1950-ci il) - Lәnbәran kәnd sakini;
3. Mustafayeva Leyla Elmir qızı (1969-cu il) - Bәrdә şәhәr sakini;
4. Mirzәliyev Çәrkәz Xanlar oğlu (1972-ci il) -  Çәlәbilәr kәnd sakini;
5. Hüseynova Gülşәn Mehrab qızı(1972-ci il) - Ağdam şәhәr sakini;
6. Mirzәliyeva Tükәzban Çәrkәz qızı (1995-ci il) - Çәlәbilәr kәnd sakini;
7. Allahverdiyev Əsgәr Mahir oğlu (1983-cü il) - Bәrdә şәhәr sakini;
8. Cәfәrov Amil Fazil oğlu (1990-cı il) - Bәrdә şәhәr sakini;
9. Hacıyev Fazil Hacı oğlu(1969-cu il) -  Nifçi kәnd sakini;
10. Əhmәdov Mirsaqi Yusif oğlu(1975-ci il) -  Bәrdә şәhәr sakini;
11. Kazımov Dәyanәt Tahir oğlu(1990-cı il) -  Bәrdә şәhәr sakini;
12. Əliyev Sadiq Sahib oğlu(1986-cı il) -  Kürdborakı kәnd sakini;
13. Abbasov Ruslan Mәhәmmәd oğlu(1984-cü il) - Bәrdә şәhәr sakini;
14. Xıdırov İntiqam Əlәmdar oğlu(1977-ci il) - Bәrdә şәhәr sakini;
15. Şәfiyev Rәşad Vaqif oğlu(1991-ci il) - Gәncә şәhәr sakini;
16. İsmayıllı Vasif Vaqif oğlu(1990-cı il) - Ağdam rayonu, Quzanlı qәsәbә sakini;
17. İsgәndәrov Yalçın Rizvan oğlu(1940-cı il) - Bәrdә şәhәr sakini;
18. Quliyev Ağamoğlan Bәylәr oğlu(1947-ci il) - Bәrdә şәhәr sakini;
19. İsmayılov Fuad İsa oğlu(1988-ci il) -  Bәrdә şәhәr sakini;
20. Mustafayev Mәhәrrәm Ənvәr oğlu (1971-ci il) - Bәrdә şәhәr sakini;
21. Əliyeva Almaz Salah qızı (1960-cı il) - (2020-ci il oktyabrın 27-dә xәsarәt almış, 2020-ci il

oktyabrın 28-dә isә vәfat etmişdir).
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2020-ci il oktyabrın 28-i saat 13.00 radәlәrindә Ermәnistan silahlı birlәşmәlәri tәrәfindәn
Bәrdә şәhәrinin dinc sakinlәrinin sıx hәrәkәtdә olduğu vә ticarәt obyektlәrinin kompakt yerlәşdiyi
әraziyә hәr birinin içәrisindә 72 әdәd 9N235 saylı, ümumilikdә 144 kaset bombacıqları olan
“Smerç” tipli әmәliyyat-taktiki tәyinatlı 9M525 qәlpәli böyük dağıdıcı qüvvәyә malik ballistik
“klaster” tipli 2 әdәd raket zәrbәlәrinin endirilmәsi nәticәsindә 5-i qadın olmaqla, 21 nәfәr hәlak
olub, 8-i uşaq, 15-i qadın olmaqla 70 şәxs isә müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri alıb.

DİNC ƏHALİNİN HƏDƏF ALINMASINA REAKSİYALAR

Yunanıstanın xarici siyasәt idarәsi
hәrbi әmәliyyatların başladığı müddәtdә
özünün bәyanatını yaymaqla münasi -
bәtini ortaya qoymuşdur. Bәyanatda
deyilir: "Biz, Dağlıq Qarabağ regionunda
mülki әhali arasında da qurbanlara
gәtirmiş gәrginliyin artmasını xüsusi
narahatlıqla izlәyirik. Biz bütün tәrәflәri
tәmkinli olmağa, döyüş әmәliyyatlarını
dәrhal dayandırmağa vә Minsk Qrupu
çәrçivәsindә danışıqlar masasına qa-
yıtmağa çağırırıq". 

Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsi
(BQXK) tәmas xәtti boyunca sentyabrın
27-dә başlayan münaqişәnin böyümә sinin humanitar tәsirindәn narahat olduğunu bildirmişdir.
Hәr iki tәrәfdәn itkilәr arasında mülki şәxslәrin olduğunu bildirmәklә BQXK tәrәflәri mülki hәyatın
vә infrastrukturun qorunması üçün bütün lazımi tәdbirlәri görmәyә çağırmışdır.

Roma Papası Francis Dağlıq Qarabağdakı vәziyyәt fonunda Qafqazda sülhә vә hәr hansı fikir
ayrılıqlarının hәllindә güc üsullarından imtina etmәyә çağırıb.

İran İslam Respublikasının Azәrbaycandakı sәfirliyi Ermәnistanın Azәrbaycanın Bәrdә şәhәrinә
etdiyi raket hücumunu, nәticәdә bir çox mülki vәtәndaşın hәlak olması vә yaralanmasını kәskin
şәkildә pislәmişdir.20 Sәfirlik beynәlxalq hüquq normalarına әsasәn, şәhәrlәrә vә günahsız
insanlara hücum etmәk kimi hәrbi cinayәtin dәrhal dayandırılmasını tәlәb etmişdir. 

Azәrbaycan әrazilәrinin raket zәrbәlәri ilә vurulması vә dinc әhalinin hәdәfә alınması ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğu Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 100.2
(tәcavüzkar müharibәni aparma),21 120.2.1 (cinayәtkar birlik–tәşkilat tәrәfindәn qәsdәn adam
öldürmә), 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla vә ya ümumi tәhlükәli üsulla qәsdәn adam öldürmә),
120.2.12 (milli, irqi, dini әdavәt vә ya düşmәnçilik niyyәti ilә qәsdәn adam öldürmә), 29, 120.2.7
(qәsdәn iki vә ya daha çox şәxsi öldürmәyә cәhd) vә digәr maddәlәri ilә cinayәt işi başlanmışdır.

20 http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/27488-iran-baerdaeyae-hudzumu-kaeskin-shaekildae-pislaedi-zhundaem.html
21 Read more: https://sputnik.az/karabakh/20200928/425055740/Terterde-iki-qardas-helak-oldu-2-nfr-is-yaralandi.html
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NƏTİCƏ

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 Kon-
vensiyasının 3-cü bәndinin prinsiplәrini pozaraq Azәrbaycanın cәbhә xәttindәn kәnarda yerlәşәn
yaşayış mәntәqәlәrinә qadağan olunmuş raket zәrbәlәri endirmәklә Konvensiyanın tәlәblәrini
pozmuş vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәr işlәtmişdir. 

Ermәnistan tәrәfinin tәcavüzü nәticәsindә dinc sakinlәrә qarşı aşağıdakı cinayәtlәr törәdilmişdir: 
1. Azәrbaycanın cәbhә xәttindәn kәnarda yerlәşәn 13 şәhәrә müxtәlif vaxtlarda “Smerç” vә

"Qrad" tipli raketlәr atılmışdır;
2. Tәrtәr şәhәri vә onun 36 yaşayış mәntәqәsinә ciddi ziyan vurulmuşdur;
3. Azәrbaycanın Avropa Birliyi ölkәlәrinin enerji tәhlükәsizliyini tәmin edәcәk enerji layihәlәri

vә neft-boru kәmәrlәri hәdәfә alınmışdır; 
4. Dinc şәhәrlәrә atılan raket zәrbәlәri ilә mәktәb binaları, xәstәxanalar vә digәr sosial

obyektlәr hәdәf alınmış vә onlara zәrәr yetirilmişdir;
5. 87 mülki şәxs hәlak olmuşdur, onlardan 18-i qadın, 14-i uşaq olmaqla;
400 nәfәr yaralanmışdır, onlardan 69 nәfәri qadın, 32 nәfәri uşaq olmaqla;

TƏKLİFLƏR

Azәrbaycanın dinc sakinlәrinә qarşı törәdilәn hәrbi cinayәtlәrin tәhlil olunması vә onun
insanlıq әleyhinә cinayәt kimi qәbul edilmәsini dәyәrlәndirmәk üçün yerli vә beynәlxalq tәşkilatlar
vә institutların aşağıdakı işlәri görmәsi tövsiyә olunur: 

1. ATƏT-in Minsk qrupu hәmsәdrlәri Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin әsas moderatoru kimi
Ermәnistan tәrәfindәn bu hәrbi cinayәtlәrin törәdilmәsinin motivlәri ilә bağlı hesabat tәlәb
etmәlidirlәr; 

2. ATƏT-in Minsk qrupu hәmsәdrlәri Azәrbaycan tәrәfi ilә birgә bu hәrbi cinayәtlәrin bütün
detallarını müzakirә etmәli vә onları sәnәdlәşdirmәlidirlәr; 

3. Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn BMT institutları raket zәrbәlәri nәticәsindә hәyatını itirәn
dinc әhali ilә bağlı vәziyәtin araşdırılması mәqsәdilә Azәrbaycanın hökumәt orqanları ilә
әmәkdaşlığı güclәndirmәlidirlәr; 

4. Beynәlxalq insan hüquqları tәşkilatları vә analitik mәrkәzlәr dinc әhaliyә qarşı edilәn
cinayәtlәrin araşdırılması üçün öz missiyalarını göndәrmәlidirlәr; 

Azәrbaycan QHT-lәri vә hüquq müdafiә tәşkilatları dinc әhaliyә qarşı cinayәtin araşdırılmasında
aktiv fәaliyyәt gösәtrmәlidirlәr.
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“MÜLKİ ŞƏXSLƏR ATƏŞ ALTINDA!”

Hesabat

Bu hesabat Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin 
Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişә zamanı 

Azәrbaycanın mülki şәxslәrinә qәsdәn hücumlarının 
faktiki vә hüquqi aspektlәrini әhatә edir

Hesabat 27.09.2020 – 28.10.2020 tarixinә aiddir
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Hesabat Hüquqi Tәhli vә Araşdırmalar İctimai Birliyi idarә heyәtinin sәdri, London Met-
ropolitan Universitetinin “Tәhlükәsizlik vә İcma Tәhlükәsizliyi” üzrә doktorantı, Avropa
Viadrina Universitetinin Beynәlxalq Hüquq vә İnsan Hüquqları üzrә magistri Ramil İskәndәrli
tәrәfindәn redaktә edilib.

Hesabatın hazırlanmasına Rәşid Mәmmәdov, Sübhan Talıblı, Ramil Mәmmәdli, İsmayıl
Kәrimov, Kәmalә Aşumova, Nigar İskәndәrova vә Elmari Mәmişov tәrәfindәn töhfә veril-
mişdir.

@Hüquqi Tәhlil vә Aaraşdırmalar İctimai Birliyi, 2020.http://Laied.az 

Bu hesabat Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumәt Tәşkilatlarına
Dövlәt Dәstәyi Şurasının maliyyә yardımı ilә dәrc edilib.

Bakı ş., oktyabr 2020-ci il
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Rezüme

Baş Prokurorluğun verdiyi mәlumata görә, Ermәnistanın sentyabrın 27-dәn başlayaraq
Azәrbaycanın sıx mәskunlaşdığı bölgәlәrә etdiyi ağır artilleriya hücumlarında 91 mülki şәxs
hәyatını itirmiş, 405 nәfәr yaralanmış, 3000-dәn çox ev, inzibati bina vә digәr mülki infrastruktur
obyektlәri yararsız vәziyyәtә düşmüşdür.

Beynәlxalq hüquqda mülki şәxslәrin qorunması

Beynәlxalq humanitar hüquqda mülki şәxslәrin qorunması hәrbçilәrin qorunması ilә eyni
deyil. Bu fәrq xüsusilә hәrbi әmәliyyatların aparılmasında vacibdir: mülki şәxslәr vә hәrbçilәr
arasında, hәrbi hәdәflәr ilә mülki obyektlәr arasında böyük fәrq var. Hәrbçilәr tәslim olana qәdәr
vә ya başqa bir şәkildә döyüşdәn çıxana qәdәr hücuma mәruz qala bilәr, mülki şәxslәr isә
birbaşa döyüş әmәliyyatlarında iştirak etmәdiklәri müddәtdә hәdәfә alına bilmәz vә onlar propor-
sionallıq vә hәrbi hәdәflәrә vә döyüşçülәrә qarşı hücumların tәsadüfi tәsirlәrinin qarşısının
alınması prinsipinә әsasәn qorunur.

Mülki şәxslәrin qorunmasının hüquqi tәrәflәrinә gәldikdә, IV Cenevrә Konvensiyasına uyğun
olaraq silahlı münaqişә zamanı mülki şәxslәrin müdafiәsi beynәlxalq humanitar hüququn tәmәl
prinsipidir. Bu mühafizә onların dövlәt vә xüsusi mülkiyyәtinә dә aiddir. Beynәlxalq Humanitar
Qanun (IHL) ayrıca qadınlar, uşaqlar vә köçkünlәr kimi xüsusilә hәssas mülki qrupları müәyyәnlәşdirir
vә qoruyur.

İnsan hüquqları sahәsindә beynәlxalq hüquq vә beynәlxalq humanitar hüquq hamının
lәyaqәtini vә insanlığını qorumaq mәqsәdi daşıyır. İllәr әrzindә BMT Baş Assambeyası, İnsan
Hüquqları Şurası silahlı qarşıdurmada münaqişә tәrәflәrinin münaqişәdәn tәsirlәnmiş şәxslәrin
hüquqları ilә bağlı qanuni mәcburi öhdәliklәrә malik olduqlarını düşünürlәr.

Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin eskalasiyası

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri sentyabrın 27-dәn etibarәn iriçaplı silahlardan, minaatanlardan
Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin mövqelәrinә, elәcә dә cәbhә boyu yaşayış mәntәqәlәrinә
intensiv hücumlar edәrәk Azәrbaycana qarşı növbәti tәcavüz aktına başladı. Dinc әhalini vә
mülki obyektlәri açıq vә mәqsәdyönlü şәkildә hәdәfә alan Ermәnistan hәrbi qulluqçulardan әlavә
yaşlı, qadın vә uşaqlar da daxil olmaqla bir çox mülki şәxsi öldürdü, çoxlu sayda evә vә mülki
obyektә ciddi ziyan vurdu.

Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri ölkәlәr vә bütün beynәlxalq ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınan Azәrbaycan Respublikasının suveren әrazilәrindә fәaliyyәt göstәrir vә Azәrbaycanın
müdafiәsini tәşkil edir. Bunlar Ermәnistanı sülhә mәcbur etmәk mәqsәdilә keçirilәn әks-hücum
hәrbi әmәliyyatlarıdır. Əsas mәqsәd tәmas xәttinә yaxın әrazilәrdә yaşayan Azәrbaycan mülki
әhalisinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk vә Ermәnistan tәrәfindәn törәdilәn bu cür tәxribatların
qarşısını almaq üçün hücum әleyhinә sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarını hәyata keçirmәkdir.

Müşahidәlәrimizә görә, Ermәnistan mülki şәxslәri öldürmәklә, uşaq әsgәrlәrdәn, muzdlulardan
vә terrorçulardan istifadә etmәklә vә bәzi Yaxın Şәrq ölkәlәrindәn olan etnik ermәni әhalisini qey-
ri-qanuni olaraq Azәrbaycanın beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış әrazilәri olan Dağlıq Qarabağ vә
ona bitişik rayonlarda mәskunlaşdırılmasını tәşkil etmәklә, onlardan vә yerli әhalidәn silahlı qar-
şıdurmada canlı sәdd kimi faydalanmaqla müharibә cinayәtlәri törәdir vә digәr humanitar
qanunları, insan hüquqları qanunlarını, adәt qanunlarını pozur.
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Qarabağ münaqişәsi haqqında bilmәli olduğumuz bәzi faktlar

Dağlıq Qarabağ "mübahisәli" әrazi deyil. BMT, digәr beynәlxalq tәşkilatlar vә dövlәtlәr tәrә -
findәn tanınan Azәrbaycan Respublikasının suveren әrazisinin ayrılmaz hissәsidir.

Ermәnistan tәkcә Dağlıq Qarabağ bölgәsini deyil, hәm dә ona bitişik 7 bölgәni - ümumilikdә
Azәrbaycan Respublikası әrazilәrinin 20% -dәn çoxunu işğal edib. Nәticәdә, 1988-1994-cü
illәrdә (Birinci Qarabağ müharibәsi dövründә) bir milyona yaxın mәcburi köçkün - Azәrbaycan
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Respublikasının vәtәndaşı - Dağlıq Qarabağdan vә digәr işğal olunmuş әrazilәrdәn etnik
tәmizlәmә prinsipi ilә qovuldu. Baş verәn müharibә Ermәnistan әrazilәrindә cәrәyan etmir.
Hazırda Azәrbaycan BMT-nin 51 saylı Qәtnamә maddәsi ilә mülki әhaliyә tәcavüzün qarşısını
almaq vә әrazilәrini Ermәnistan Respublikasının işğalçı qüvvәlәrindәn azad etmәk üçün
özünümüdafiә hüququndan istifadә edir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixindә Ermәnistan ordusu
tәrәfindәn hazırkı tәcavüzkar hücum әmәliyyatlarının başlanmasına Azәrbaycan әks-hücum
hәrbi әmәliyyatları ilә cavab verdi. Azәrbaycan hökumәti dәfәlәrlә "Azәrbaycan Respublikasının
Ermәnistan Respublikası әrazisindә hәrbi hәdәflәri yoxdur" demişdir. (Mәnbә: AUKAA)

27.09.2020 - 04.11.2020 tarixlәri arasında Azәrbaycanda mülki itkilәrin ümumi sayı aşağıdakı-
lardır:

• Öldürülәn mülki vәtәndaşların sayı: 91
• Xәsarәt alan mülki şәxslәrin sayı: 405
• Yararsız vәziyyәtә düşәn evlәrin sayı: 2734
• Yararsız vәziyyәtә düşәn yaşayış binalarının sayı: 98
• Zәrәr görmüş mülki obyektlәrin sayı: 500 

(Mәnbә: Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mәlumatları)
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1992-1994-cü illәrdә Ermәnistanın tәcavüzü

1992-1993-cü illәrdә Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış әrazilәrinin
beşdә birinin Ermәnistan tәrәfindәn işğal edilmәsilә bağlı BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü
ildә qәbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qәtnamәlәri mövcuddur. Hәmin sәnәdlәrdә Ermәnistan
silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn qeyd-şәrtsiz çıxarılmasına dair
açıq çağırışa mәhәl qoymayan Ermәnistan tәrәfi Azәrbaycanın xoş niyyәtinә vә münaqişәnin
sülh yolu ilә hәllinә sadiqliyinә baxmayaraq, әrazilәri boşaltmaqdan imtina edirdi. On illәrdir ki,
Azәrbaycan ölkәdәki hәr 7 nәfәrdәn birini mәcburi köçkün vәziyyәtinә gәtirәn görünmәmiş
humanitar fәlakәtin nәticәlәri ilә mübarizә aparırdı. Ermәni işğalı altında olan şәhәrlәrimizin
әksәriyyәti tamamilә mәhv edilmiş vә infrastrukturu talan edilmiş ölü şәhәrlәrә çevirmişdir.

Ermәnistan soyqırımı aktlarından qorxu aşılamaq, bütün әhalini dәhşәtә gәtirmәk vә onları
doğma yurd-yuvalarından qaçmağa mәcbur etmәk üçün bir vasitә kimi istifadә edirdi. Yalnız
Xocalı qәtliamında 1992-ci ildә Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 63-ü uşaq olan 613
mülki şәxs vәhşicәsinә qәtlә yetirilmiş, çox sayda insane şikәst edilmişdir. Üçdә biri uşaq olan bir
milyon azәrbaycanlı zorla evlәrindәn qovulmuş vә Azәrbaycandakı mәcburi köçkün uşaqların
böyük bir hissәsi 15 ilә yaxın müddәtdә Azәrbaycan Respublikası hökumәti tәrәfindәn ayrılmış
büdcә vәsaitlәri hesabına dәmir yollarındakı baqaj vә yük vaqonlarında, çadır düşәrgәlәrindә,
şәhәr vә kәndlәrdәki yararsız binalarda yaşamaq mәcburiyyәtindә qalmışdı. Azәrbaycanda
mәcburi köçkün uşaqlar hәlә dә tәhlükәsiz şәraitdә vә lәyaqәtlә torpaqlarına könüllü olaraq
qayıtmaq hüquqlarını hәyata keçirә bilmirlәr. Münaqişә zamanı 224 uşaq Ermәnistan tәrәfindәn
girov götürülәrәk sonradan sәrbәst buraxıldı, 29 uşaq hәlә dә ermәni әsirliyindә qalmaqdadır. 73
azәrbaycanlı uşaq itkin düşüb.

Ermәnistan Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindәki 1145 tәhsil obyektinin
vә 855 uşaq bağçasının tamamilә mәhv edilmәsinә cavabdehdir. On minlәrlә azәrbaycanlı uşaq
köçkünlüyündәn irәli gәlәn ciddi problemlәr altında tәhsil almaq hüquqlarını hәyata keçirmәyә
davam edir. Qarşıdurma xәttindә olan bir çox uşaq daim Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin
ucdantutma bombardman vә hücumlarına mәruz qalma tәhlükәsi altında dәrslәrinә qatılır.

Ermәnistan tәrәfindәn mülki şәxslәrә edilәn hücumlar

Bonn Beynәlxalq Konversiya Mәrkәzi tәrәfindәn 2020-ci ilin fevralında açıqlanan dünya
ölkәlәrinin silahlanma indeksinә görә, Ermәnistan min nәfәrә düşәn hәrbi qulluqçu sayına,
ümumi daxili mәhsuldakı ÜDM) silahlanmaya, hәrbi xәrclәr, sәhiyyә, әsgәr sayı vә ağır silah
miqdarına görә dünyada 3-cü, Avropada isә birinci yerdәdir. Mәruzәdә bildirilir ki, Ermәnistanın
silah yarışında lider mövqeyinin sәbәbi Dağlıq Qarabağ münaqişәsi vә son 30 ildә apardığı
militarist siyasәtidir. (Mәnbә: Bonn Beynәlxalq Konversiya Mәrkәzi tәrәfindәn 2020-ci ilin fevralında
açıqlanan dünya ölkәlәrinin silahlanma indeksi).

Baş nazir Nikol Paşinyanın baş müşaviri Vaqarşak Harutyunyan 8 oktyabrda Rusiyanın Rus-
sia-1 telekanalında yayımlanan "Vesti" televiziya proqramına verdiyi müsahibәdә Ermәnistanın
mәqsәdyönlü şәkildә Azәrbaycanın dinc şәhәrlәrini bombardman etdiyini vә qarşı tәrәfdә panika
yaratmaq üçün mülki insanları hәdәfә aldığını bildirdi. (Mәnbә: Caspian News,
https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-
on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/)

Ermәnistanla Azәrbaycan arasında hәrbi toqquşmaların 27 sentyabrda başlanmasından
üzübәri Ermәnistan qüvvәlәri cәbhәdәn uzaq olan әhalinin sıx mәskunlaşdığı yerlәri, strateji
cәhәtdәn vacib mülki vә enerji infrastrukturlarını atәşә tutmağa davam edirdi. Atışmalar
Ermәnistanın işğal olunmuş Azәrbaycan torpaqlarında yerlәşdirilmiş qüvvәlәrinin Azәrbaycanın
işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgәsindәki cәbhә bölgәsi boyunca Azәrbaycanın mülki yaşayış
mәntәqәlәrini vә hәrbi mövqelәrini vurmasından sonra baş verib.
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Ermәnistan silahlı qüvvәlәri indiyә qәdәr münaqişә zonasından 60 kilometrdәn çox mәsafәdә
olan Azәrbaycanın ikinci әn böyük şәhәri Gәncә, ölkәnin әn böyük su elektrik stansiyasına vә su
anbarına ev sahibliyi edәn mәrkәzi Azәrbaycan şәhәri Mingәçevirә, hәmçinin Bәrdә, Tәrtәr vә
Beylәqana qarşı intensiv raket hücumları başlatdı.  Hәm dә Azәrbaycanın paytaxtı Bakı
yaxınlığındakı Xızı-Abşeron bölgәsini orta mәnzilli raketlәrlә vurdu.

Rus hәrbi eksperti İqor Korotçenko İrәvanın Azәrbaycan şәhәrlәrini atәşә tutaraq Bakını
cavab atәşinә tәhrik etmәyә çalışdığına inandığını bildirdi. Əgәr İrәvan hәrbi fәaliyyәtlәrin yalnız
Azәrbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgәsi әrazisindә deyil, Ermәnistanın özündә dә
baş verdiyini nümayiş etdirә bilsә, Rusiyadan hәrbi dәstәk tәlәb edә bilәr.

“Paşinyanın taktikası - Azәrbaycan şәhәrlәrinә hücum etmәk, Bakını Ermәnistandakı hәdәflәrdәn
qisas almağa tәhrik etmәk vә daha sonra "tәcavüz qurbanı" kimi çıxış edәrәk Rusiyadan vә
KTMT-dәn kömәk istәmәkdir", - deyә Korotçenko Ermәnistanın yaşayış sahәlәrinә hücumlarını
şәrh etdi. (Armiya.az saytının APA-ya istinadәn verdiyi mәlumata görә).

Hәrbi cinayәtlәrinә vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәrinә görә 30 illik cәzasızlıqdan hәvәslәnәn
Ermәnistan 27 sentyabr 2020-ci ildәn bu yana Azәrbaycan Respublikasına qarşı növbәti tәcavüzә
başladı. Ermәnistan ağır toplardan istifadә edәrәk Azәrbaycan әhalisinin sıx mәskunlaşdığı
әrazilәri atәşә tutmağa davam edir.

Baş Prokurorluğun verdiyi xәbәrә görә, Ermәnistanın tәmas xәtti boyunca növbәti hücuma
keçmәsindәn sonra sentyabrın 27-dә genişmiqyaslı hәrbi әmәliyyatların başlamasından bәri 65
mülki şәxs ölmüş vә 297 nәfәr yaralanmışdır.

Mülki şәxslәr arasında on uşaq var.
İşğalçı ölkәnin silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn mülki infrastruktur obyektlәrinin atәşә tutulması

nәticәsindә 2243 ev, 90 çoxmәnzilli yaşayış binası, habelә 402 mülki obyektә ciddi ziyan vurul-
muşdur.

Mülki vәtәndaşlara mәxsus nәqliyyat vasitәlәri yararsız hala gәlmiş, çoxsaylı kiçik vә iribuynuzlu
heyvan, ot tayaları da mәhv edilmişdir.

Bundan әlavә, 4, 11 vә 17 oktyabr tarixlәrindә raket vә ağır artilleriya hücumları nәticәsindә
Gәncә şәhәrindә ümumilikdә 25 mülki şәxs ölmüş vә 139 nәfәr yaralanmışdır. Şәhәrin mülki in-
frastruktur obyektlәrinә vә nәqliyyat vasitәlәrinә böyük ziyan dәyib.

Bәrdәdә mülki şәxslәrin kütlәvi qәtllәri

28 oktyabr tarixindә sәhәr saatlarından başlayaraq işğalçı ölkәnin silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
mülki infrastruktur obyektlәrinin atәşә tutulması nәticәsindә 2338 ev vә 92 çoxmәnzilli yaşayış
binası, habelә 415 mülki obyektә ciddi ziyan vurulmuşdur.

Mülki vәtәndaşlara mәxsus nәqliyyat vasitәlәri yararsız hala gәlmiş, çoxsaylı kiçik vә iribuynuzlu
heyvan vә ot tayaları da mәhv edilmişdir.

27 oktyabrda Ermәnistan Bәrdә bölgәsinә raket hücumu tәşkil etdi, nәticәdә uşaq da daxil
olmaqla 5 mülki şәxs şәhid oldu, qadın vә uşaqlar da daxil olmaqla 13 mülki şәxs ağır yaralandı.
Bundan әlavә, 28 oktyabrda ermәnilәr Bәrdә bölgәsinә növbәti raket hücumu tәşkil etdi, nәticәdә 21
mülki şәxs öldü vә 70-ә yaxın insan yaralandı.

Mülki әhaliyә raket hücumu ABŞ-ın vasitәçiliyi ilә oktyabrın 25-dә elan edilmiş atәşkәs
razılaşmasından sonra baş verdi. Belәliklә, Ermәnistan artıq üçüncü dәfә humanitar atәşkәsi kobud
şәkildә pozdu.

Bundan әlavә, 4, 11 vә 17 oktyabr tarixlәrindә raket vә ağır artilleriya hücumlarının davamı olaraq
23 oktyabr tarixindәn etibarәn Gәncә şәhәrindә ümumilikdә 25 mülki şәxs öldürülmüş vә 139 nәfәr
yaralanmışdır. Şәhәrin mülki infrastruktur obyektlәrinә vә nәqliyyat vasitәlәrinә böyük ziyan dәymişdir.

Bundan әlavә, Goranboy rayonunda 7 mülki şәxs öldürülmüş, 10 nәfәr yaralanmışdır.Sentyabrın
27-dә Naftalan rayonunda yerlәşәn fәrdi evin hәyәtinә mәrmi dәymәsi nәticәsindә bir ailәnin bütün
üzvlәri (5 mülki şәxs) öldürülmüşdür.
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Eyni şәkildә Tәrtәr rayonunda 16 mülki şәxs öldürüldü, 50 nәfәr yaralandı, Beylәqan rayonunda
2 mülki şәxs öldürüldü, 2 nәfәr yaralandı, Ağcabәdi rayonunda bir mülki şәxs öldürüldü, 19 nәfәr
yaralandı, Füzuli rayonunda 3 mülki şәxs öldürüldü, 17 nәfәr yaralandı, Ağdam rayonunda 7
mülki şәxs öldürüldü vә 40 nәfәr yaralandı vә Mingәçevir bölgәsindә 5 mülki şәxs yaralandı.
Bundan әlavә, Daşkәsәn, Cәbrayıl, Xocalı vә Qәbәlә bölgәlәrinin hәr birindә bir mülki yaralandı.

"Amnesty International" tәşkilatı Azәrbaycanın Bәrdә şәhәrinә edilәn bir hücumdan sonra
döyüşlәrdә qadağan edilmiş kasset bombalarından Ermәnistanın istifadә etdiyini tәsdiqlәdi. Bu
barәdә media "Amnesty International" tәşkilatının yaydığı açıqlamaya istinad edәrәk mәlumat
yayıb. Bәyanatda deyilir ki, yerli vaxtla tәxminәn 13.30-da Bәrdәyә bir vә ya bir neçә Smerç tipli
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raket atılıb, xәstәxanaya yaxın yaşayış mәhәllәsinә zәrbә endirilib. Azәrbaycan Baş Prokurorluğu
әn azı 21 nәfәrin öldüyünü, tәxminәn 70 nәfәrin yaralandığını bildirib. "Amnesty International"
tәşkilatının Böhranla Mübarizә mütәxәssislәri, ermәni qüvvәlәri tәrәfindәn şәhәrә atıldığı görünәn
Rusiya istehsalı olan 9M55 Smerç raketlәrinin 9N235 kasset sursat parçalarının şәkillәrini
(şәhәrdәki "Vice Neüs" müxbirlәri tәrәfindәn çәkilib) tәsdiqlәdi.

"Mülki bölgәlәrә toplu silahların atәş edilmәsi amansız vә ehtiyatsızdır vә saysız ölüm,
yaralanma vә sәfalәtә sәbәb olur."Tәşkilat, hәr cür şәraitdә çox sayda silahdan istifadәnin
beynәlxalq humanitar qanunlara görә qadağan olunduğunu qeyd etdi.

Bundan әlavә, Goranboy rayonunda 7 mülki şәxs öldürülmüş, 10 nәfәr yaralanmәşdı.Sentyabrın
27-dә Naftalan rayonunda yerlәşәn fәrdi bir evin hәyәtinә mәrminin dәymәsi nәticәsindә bir
ailәnin bütün üzvlәri (5 mülki şәxs) öldürülmüşdü.

Eyni şәkildә Tәrtәr rayonunda 16 mülki şәxs öldürüldü vә 50 nәfәr yaralandı, Bәrdә rayonunda
25 mülki şәxs öldürüldü vә tәxminәn 70 nәfәr yaralanmışdı, Beylәqan rayonunda 2 mülki
öldürüldü vә 2 nәfәr yaralandı, Ağcabәdi rayonunda bir mülki şәxs öldürüldü vә 19 nәfәr
yaralandı, Füzuli rayonunda 3 mülki öldürüldü vә 17 nәfәr yaralandı, Ağdam rayonunda 7 mülki
öldürüldü vә 40 nәfәr yaralandı vә Mingәçevir bölgәsindә 5 mülki şәxs yaralandı. Bundan әlavә,
Daşkәsәn, Cәbrayıl, Xocalı vә Qәbәlә bölgәlәrindә hәr birindә bir mülki yaralanıb.

Ermәni silahlı qüvvәlәri sentyabrın 27-dә sәhәr saat 6-da Azәrbaycan ordusunun mövqelәrini
iri çaplı silahlardan, minaatanlardan vә müxtәlif çaplı artilleriya qurğularından atәşә tutaraq
cәbhә bölgәsindә genişmiqyaslı әmәliyyata başladı. Ermәnistan Azәrbaycanın sıx mәskunlaşdığı
әrazilәri vә infrastruktur layihәlәrini hәdәf alır.
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Gәncәdә kütlәvi bombardman – insanlığa qarşı hәrәkәtlәr

1949-cu il “Müharibә zamanı mülki şәxslәrin qorunması haqqında Cenevrә Konvensiyası”nın
18-ci maddәsindә deyilir ki, heç bir halda münaqişә tәrәflәri mülki şәxslәrin sıx mәskunlaşdığı
yerlәrә mәrmilәr atmamalıdır.

Tәcavüzkar Ermәnistan dövlәtinin hәrbi-siyasi rәhbәrliyi Cenevrә Konvensiyası çәrçivәsindә
götürdüyü öhdәliklәrini kobud şәkildә pozaraq mülki şәxslәri, evlәri, mülki әrazilәri vә yaşayış
mәntәqәlәrini hәdәf götürmәkdә vә bütün beynәlxalq norma vә prinsiplәrә zidd olaraq mülki
şәxslәrә qarşı cinayәtlәr törәtmәkdә davam edir.
Əhalinin sıx mәskunlaşdığı mәrkәzlәr, rayon vә
kәnd mәrkәzlәri, mülki infrastruktur obyektlәri,
xәstәxanalar, tibb mәrkәzlәri, mәktәb binaları vә
uşaq bağçaları qәsdәn hәdәf alınır.

10 oktyabr 2020-ci ildә atәşkәsә dair razılığa
baxmayaraq, Ermәnistan bir daha öz öhdәliklәrinә
inadkar sәhlәnkarlıq nümayiş etdirdi vә 11 oktyabr
gecәsi cәbhәdәn çox kәnarda yerlәşәn Azәrbaycanın
ikinci әn böyük şәhәri olan Gәncәyә ballistik raket
atәşi açdı. 10 mülki şәxs öldü, yetkinlik yaşına çat-
mayanlar da daxil olmaqla 34 nәfәr ağır yaralandı.
Yaşayış binalarına raket atәşi nәticәsindә 3 uşaq
hәr iki valideynini itirdi. Bu çirkin hücum, 3 oktyabrda
3-ü yetkinlik yaşına çatmayan 13 mülki şәxsin
hәyatını itirdiyi vә 5-i uşaq olmaqla 48 mülki şәxsin
yaralandığı hadisә 17 oktyabr gecәsi tәkrarlandı.
Gәncәdә iki uşaq itkin düşdü.
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Humanitar atәşkәsin pozulması

Sahәdәki Silahlı Qüvvәlәrdә Yaralıların vә Xәstәlәrin Vәziyyәtinin Yaxşılaşdırılması Konven-
siyasının (I) (Cenevrә, 12 avqust 1949-cu il) 15-ci maddәsinә әsasәn, silahlı münaqişә zamanı
istәnilәn zaman, xüsusәn dә bir nişan verildikdәn sonra, münaqişә tәrәflәri gecikmәdәn yaralıları,
cәsәdlәri vә xәstәlәri axtarmaq, toplamaq vә qarşı tәrәfә tәhvil vermәk üçün tәrәflәr arasında
müvәqqәti atәşkәş bağlanılmalıdır. 

Vәziyyәt imkan verdiyi tәqdirdә, atәşkәs vә ya atәşin dayandırılması vә ya döyüş meydanında
qalan yaralıların uzaqlaşdırılması, mübadilәsi vә daşınması üçün yerli tәdbirlәr görülmәlidir.

Eynilә, mühasirәdә olan vә ya mühasirәyә alınan әrazidәn yaralıların vә xәstәlәrin çıxarılması
vә ya dәyişdirilmәsi vә bu әraziyә gedәn tibb vә dini işçilәrinin vә avadanlıqların keçmәsi üçün
münaqişә tәrәflәri arasında yerli razılaşmalar edilә bilәr.

Ermәnistan bu cür humanitar barışıq müqavilәlәrini ardıcıl olaraq pozdu. Mәlum olduğu kimi,
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin tәşәbbüsü ilә humanitar atәşkәsin elan edilmәsi üçün 9
oktyabr 2020-ci il tarixindә Moskvada Rusiya Federasiyası Xarici İşlәr naziri Sergey Lavrov,
Azәrbaycanın Xarici İşlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Ermәnistan Xarici İşlәr naziri Zohrab Mnat-
sakanyanın üçtәrәfli görüşü keçirildi. 

Tәxminәn 11 saat davam edәn görüşdәn sonra aşağıdakı 4 mәqamdan ibarәt bir razılaşma
әldә edildi:

1. 10 oktyabrda saat 12-dәn başlayaraq humanitar mәqsәdlәr üçün vә Beynәlxalq Qızıl Xaç
Komitәsinin vasitәçiliyi ilә vә meyarlarına uyğun olaraq hәrbi әsirlәrin, saxlanılan digәr şәxslәrin
vә öldürülәnlәrin cәsәdlәrinin mübadilәsi üçün atәşkәs elan etmәk;

2. Atәşkәsin digәr parametrlәri әlavә olaraq razılaşdırılacaq;
3. Ermәnistan Respublikası vә Azәrbaycan Respublikası, ATƏT-in Minsk Qrupu hәmsәdrlәrinin

vasitәçiliyi ilә nizamlanmanın tәmәl prinsiplәri әsasında erkәn sülh yolu ilә hәllinә nail olmaq
mәqsәdi ilә substantiv danışıqlara başlayırlar;

4. Tәrәflәr sülh prosesi formatının dәyişdirilmәzliyini tәkrarlayırlar.

Lakin tәәssüflәr olsun ki, ermәni tәrәfi, imzalanan müqavilәnin bütün müddәalarını pozaraq,
riyakar vә tәcavüzkar mahiyyәtinә uyğun olaraq cәbhә bölgәlәrini vә kәndlәrini, elәcә dә
Azәrbaycanın münaqişәdәn çox uzaqda yerlәşәn şәhәrlәrini vә bölgәlәrini atәşkәs razılaşmasını
kobud şәkildә pozaraq ağır artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir.

Ən çox tәәssüflәndirici hal isә oktyabrın 11-dә sәhәr saat 4 radәlәrindә cәbhәdәn 80 km
mәsafәdә yerlәşәn, 500.000 nәfәrdәn çox әhalisi olan Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri Gәncәnin
Ermәnistan hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin әmri ilә raket atәşinә tutulmasıdır. Ermәnistanın bu vәhşi vә
amansız hücumu nәticәsindә 3 yaşayış binası dağıdıldı, 4-ü qadın olmaqla 9-dan çox dinc sakin
öldürüldü, 16-sı qadın vә 6-sı uşaq olmaqla 34 nәfәr yaralandı.

İkinci dәfәr humanitar atәşkәsin pozulması, 17 oktyabr 2020-ci il

17 oktyabrda Ermәnistan bir daha Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri olan Gәncәyә hücum
etdi, şәhәrin sıx mәskunlaşdığı blokda "SCUD / Elbrus" ballistik raketi ilә atәşә tutdu, nәticәdә 13
nәfәr öldü vә 40-dan çox insan yaralandı. Ölәn vә yaralananlar arasında qadınlar vә yaşlı
insanlar, uşaqlar da var.

Bu, son iki hәftә әrzindә Gәncә şәhәrinin üçüncü dәfә Ermәnistanın raket atәşinә mәruz
qalması idi vә bu günә qәdәr 27 dinc sakin öldürüldü vә 100-dәn çox insan yaralandı.

Ermәnistanın siyasi-hәrbi rәhbәrliyi tәrәfindәn hәr hansı bir hәrbi zәrurәt olmadan, münaqişә
zonasından uzaqda yerlәşәn 500 000 nәfәrdәn çox әhalisi olan Gәncә şәhәrinin bombalanması,
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günahsız insanları öldürmәk üçün SCUD kimi güclü dağıdıcı raketlәrin qәsdәn vә seçilmәdәn
mülki insanlara qarşı istifadәsi, XXI әsrdә insanlığa qarşı törәdilmiş әn qanlı müharibә cinayәti
olaraq tarix kitablarına daxil edilәcәklәr.

Azәrbaycan ictimaiyyәtini dәrindәn narahat edәn yalnız Ermәnistanın bütün dünya qarşısında
törәtdiyi bu vәhşilik  vә terror aktı deyil, hәm dә Gәncәdә törәdilmiş insan faciәsi, soyqırımı vә
müharibә cinayәtlәri barәdә dünya әtrafındakı tәcavüzkarları dayandırması vә cәzalandırması
lazım olan vә bu mәqsәdlә dünya birliyi tәrәfindәn yaradılan BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
susqunluğu ciddi şәkildә qәzәblәndirir vә narahat edir.

Üçüncü dәfә humanitar atәşkәsin pozulması (26 oktyabr 2020-ci il)

Azәrbaycan Xarici İşlәr Nazirliyi Ermәnistanın ardıcıl üçüncü dәfә Azәrbaycanla atәşkәs
rejimini açıq şәkildә görmәmәzliyә vurduğu barәdә bәyanat yaydı. Bәyanatda deyilir: “Yeni
humanitar atәşkәsin kobud şәkildә pozulması ilә 26 oktyabrda Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Laçın
rayonunun Sәfiyan kәndindә yerlәşәn Azәrbaycan Ordusunun bölmәlәrini artilleriya atәşinә
mәruz qoydular. Daha sonra Tәrtәr şәhәri vә bölgәnin kәndlәri Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
tәrәfindәn intensiv atәşә tutuldu”.

28 oktyabr tarixindә xәbәr verildiyi kimi, saat 13.00 radәlәrindә, ilk hücumdan sonra beynәlxalq
qanunlar tәrәfindәn qadağan edilmiş kasset bombalarından istifadә edәn düşmәn silahlı qüvvәlәri
ikinci dәfә ticarәt obyektlәrinin yerlәşdiyi Bәrdә rayonunun sıx mәskunlaşma әrazilәrinә raket hü-
cumları etdi. Nәticәdә 21 mülki şәxs öldü, 70-ә qәdәr insan yaralandı. Mülki infrastruktur
obyektlәri vә nәqliyyat vasitәlәri xeyli dәrәcәdә ziyan gördü.

Belәliklә, Ermәnistanın әldә edilmiş bütün humanitar atәşkәs şәrtlәrini - әvvәlcә 10 oktyabrda
Moskvanın birgә bәyanatında, daha sonra 18 oktyabrda Parisin vasitәçilik sәylәri ilә öhdәliklәrini
tәsdiqlәdikdә vә indi 24 oktyabrda Vaşinqtonda görüşdükdәn sonra әldә edilmiş humanitar
atәşkәsi vә dәrhal hәyata keçirilmәsinә dair razılığı kobud şәkildә pozduğu vurğulandı.

Bunun Ermәnistanın öz öhdәliklәrinә etinasızlığı vә beynәlxalq vasitәçilәrin yorulmaz cәhdlәrinә
açıq şәkildә hörmәtsizlik göstәrmәsinin növbәti tәzahürü olduğu qeyd edildi.

Gәncә şәhәrindә mülki şәxslәrә edilәn humanitar yardım

İsrailin "Yedioth Ahronoth" qәzeti Azәrbaycan hökumәti ilә yanaşı, İsrail kimi dost ölkәlәrin dә
Ermәnistan tәrәfindәn raket hücumlarına mәruz qalmış Azәrbaycanın Gәncә şәhәri sakinlәrinә
humanitar vә tibbi yardım göndәrdiyini bildirib.

Qәzetin yazdığına görә, İsrail Gәncә şәhәrindәki atәşdәn әziyyәt çәkәn onlarla mülki şәxsә
humanitar vә tibbi yardım olaraq qızdırıcılar, isti paltarlar, yorğan-döşәk, ilk yardım dәstlәri vә
digәr әsas ehtiyacları tәmin edib. 24 oktyabrda Gәncәyә İsrail yardımının ikinci partiyası olaraq
tibbi lәvazimatlar çatdırıldı vә "İsrail, lazım olarsa, tibbi avadanlıqlar da vermәyә hazır olduğu"
qeyd etdi. “Yedioth Ahronoth” qәzeti 23 oktyabrda İsrailin Azәrbaycandakı sәfiri Corc Dikin
Gәncәni ziyarәt etdiyini dә yazıb.

Sәfir gәlişindә, - "Mәn [Gәncәyә] İsrail dövlәtinin tәcavüz qurbanlarına başsağlığını çatdırmaq
vә yaralıların tezliklә sağalmalarını dilәmәk üçün gәldim, - dedi. - Qurbanların bir qismi ilә tanış
oldum vә daha sonra digәrlәri ilә dә görüşәcәyәm, onların hekayәlәri ürәk dağlayandı. İsraillilәr
olaraq biz müharibәnin dağıdıcı tәsirini bilirik, xüsusәn günahsız mülki vәtәndaşların hücuma
mәruz qalması bizә çox tanışdır. Milliyyәtindәn vә dinindәn asılı olmayaraq, mülki şәxslәrә qarşı
zorakılıq yolverilmәzdir. Heç kәs gecә yatarkәn yaxınlarını, dostlarını vә ya qonşularını itirmәmәlidir".

(Yedioth Ahronoth, 25.10.2020, YNEhttps://www.ynetnews.com/article/Sk11bDGm00P)
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“Dünәn Gәncәyә sәfәrim zamanı uşaqların vәziyyәtini öz gözümlә gördüm. Hәftә sonu
daha çox uşağın yaralandığı barәdә xәbәrlәri eşidәndә kәdәrlәndim vә zәrәr çәkmiş
şәxslәrә başsağlığı verirәm”.

KİV UNICEF-in Azәrbaycandakı nüma -
yәndәsi Edvard Karvardinin bu barәdә
mәlumat verdiyini yazdı. Edvard Karvardin
UNICEF-in mülki şәxslәrin vә mülki infras-
trukturun qorunması çağırışını tәkrarladığını
vә döyüş әmәliyyatlarının dayandırılmasının
bütün uşaqların mәnafeyinә xidmәt etdiyini
bir daha vurğuladı: "Gәncәdә Prezidentin
kömәkçisi cәnab Hikmәt Hacıyevlә danışdım.
UNİCEF-in uşaqlara vә ailәlәrә, xüsusilә psi-
xoloji travmaya cavab vermә vә uşaqların
partlamamış hәrbi sursatlardan qorunması
istiqamәtindә dәstәyi tәklif edirik vә bu yardımı
tәcili olaraq hәyata keçirmәyimizә dair razılaşdıq."  (https://en.axar.az/news/society/506910.html). 

Ermәnistan tәrәfindәn beynәlxalq neft kәmәrinә raket hücumu

Azәrbaycan inkişaf etmәkdә olan bir ölkәdir vә çoxmilyardlıq investisiyalar üçün böyük bir
mәrkәzdir. Azәrbaycan eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kәmәri, Trans-Adriatik Boru
Kәmәri (TAP) vә Trans-Anadolu Tәbii Qaz Boru Kәmәri (TANAP) kimi bir neçә mühüm enerji
layihәsi ilә Avropanın enerji tәhlükәsizliyindә mühüm rol oynayır. Tәәccüblü deyil ki, terror
siyasәtinin bir hissәsi olaraq Ermәnistan silahlı qüvvәlәri ötәn çәrşәnbә axşamı BTC neft
kәmәrinә qarşı Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn müvәffәqiyyәtlә qarşısı alınan raket5 hücumu
tәşkil etmişdi. Bu, kәmәrin Yevlax şәhәri tәrәfdәn keçәn hissәsinә aid idi. Bunu  Azәrbaycanın
Energetika naziri Pәrviz Şahbazov 28 oktyabr 2020-ci il tarixdә bildirmişdi. Azәrbaycan bu
hücumu "terror aktı" kimi qiymәtlәndirdi vә boru kәmәrinin Avropanın enerji tәhlükәsizliyindәki
vacib rolunu vurğuladı. "Ermәnistan Azәrbaycanın strateji әhәmiyyәtә malik elektrik stansiyalarını
vә boru kәmәrlәrini atәşә tutub ki, bu da yalnız Azәrbaycanın deyil, hәm dә bölgәnin tәhlükәsizliyini
tәhdid edir".

"Trend" İA xәbәr verir ki, Şahbazov bu sözlәri "Elektrik istehsalı, nәqliyyatı, istilik vә soyutma
sahәsindә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinә keçid: müasir çağırışlar vә meyillәr" mövzusunda
keçirilmiş Bakı Beynәlxalq Enerji Xartiyası Forumunda söylәyib.

"Ermәni tәrәfi ölkәmizin mülki şәhәrlәrini atәşә tutmağa davam edir. Artıq ermәni tәcavüzü ilә
qarşılaşdıq. Hәrbi әmәliyyatlar başlayandan bәri Ermәnistan Cәnub Qaz Dәhlizinin bir hissәsi
olan strateji boru kәmәrinә dәfәlәrlә zәrbә vurub", - deyәrәk nazir vurğulayıb.

Bunlar Ermәnistanın Azәrbaycana vә әrazi bütövlüyünә qarşı davam edәn tәcavüzünә
sübutlardır. Bu tәcavüz hәr an әn yüksәk nöqtәyә qәdәr qalxa bilәr vә ölkәnin bütün әhalisini vә
infrastrukturunu tәhlükә altına qoya bilәr. Eyni zamanda, Ermәnistanın terror siyasәti yalnız
Azәrbaycanın deyil, bütün bölgәnin tәhlükәsizliyini vә sabitliyini, habelә biznes vә investisiya
mühitini dә tәhdid edir.

Azәrbaycandakı Amerika Ticarәt Palatası ("AmCham  Azәrbaycan") Azәrbaycanın әrazi bü-
tövlüyünü dәstәklәyәn bir bәyanat yayıb. Bәyanata görә, "AmCham  Azәrbaycan" Dağlıq Qarabağ
bölgәsindә vә Azәrbaycanın digәr bölgәlәrindә cәrәyan edәn hadisәlәrә görә dәrindәn narahatdır.
Palata Azәrbaycana edilәn bütün hücumları, xüsusәn dә son vaxtlar Ermәnistan әrazisindәn
hәyata keçirilmiş mülki әhalinin vә strateji infrastruktur obyektlәrinin genişmiqyaslı atәşә tutulmasını
kәskin şәkildә pislәyir.

"AmCham Azәrbaycan" birmәnalı şәkildә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü dәstәklәyir vә
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münaqişәnin beynәlxalq hüquq normaları
çәrçivәsindә vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş
әrazilәrindәn bütün işğalçı qüvvәlәrinin dәrhal,
tam vә qeyd-şәrtsiz geri çәkilmәsini tәlәb
edәn 822, 853, 874 vә 884 saylı qәtnamәlәrinә
uyğun olaraq hәll edilmәsinә çağırır. 

Bәyanatda ayrıca vurğulanıb ki, son
günlәrdә işğal olunmuş bәzi әrazilәrin ermәni
işğalından azad edilmәsi, 30 ildә ilk dәfә bir
milyondan çox azәrbaycanlı qaçqın vә mәcburi
köçkünün öz evlәrinә qayıtması vә bölgәdә
davamlı sülh vә sabitliyin bәrqәrar olunacağına
ümid verir.

(Rәşid Mәmmәdov, "The London Watch Legal E-Digest" , 11 oktyabr 2020-ci il
http://thelondonwatch.com/2020/10/11/rashid-mammadov-american-chamber-of-commerce-

in-azerbaijan-issued-a-statement-supporting-territorial-integrity-of-azerbaijan/)

Azәrbaycan yalnız hәrbi obyektlәrә zәrbә vurur

Azәrbaycan yalnız Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn işğal olunmuş әrazilәrdә yerlәşdirilmiş
hәrbi obyektlәrә zәrbәlәr endirir, mülki şәxslәrә vә mülki obyektlәrә zәrәr vermәmәk üçün kon-
vensiyaya uyğun olaraq bütün mümkün ehtiyat tәdbirlәri görür.

Hazırda Azәrbaycan bu qәtnamәlәr çәrçivәsindә BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsindә
tәsbit edilmiş özünümüdafiә hüququndan istifadә edir, elәcә dә BMT Nizamnamәsinin VII
Fәslindә nәzәrdә tutulmuş sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarından istifadә edir.

Ermәni hәrbi tәcavüzünün qarşısını almaq vә mülki әhalinin qorunmasını tәmin etmәk
mәqsәdilә Azәrbaycan Ordusu hücumu dәf etmәk üçün әks-hücum tәdbirlәri gördü.

BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsinә әsasәn, Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının üzvünә qarşı
silahlı hücum baş verәrsә, bu Nizamnamәdә heç bir şey fәrdi vә ya kollektiv özünümüdafiә
hüququnu pozmayacaqdır. Üzvlәr tәrәfindәn bu özünümüdafiә hüququndan istifadә edilәrkәn
görülәn tәdbirlәr dәrhal Tәhlükәsizlik Şurasına bildirilir vә bu Nizamnamәyә әsasәn Tәhlükәsizlik
Şurasının beynәlxalq sülhü vә tәhlükәsizliyi qorumaq vә ya bәrpa etmәk üçün lazımlı hesab
etdikdә istәnilәn vaxt bu cür hәrәkәtә keçmәk üçün sәlahiyyәtlәrinә vә mәsuliyyәtinә tәsir
etmәmәlidir.”

BMT Nizamnamәsinin VII Fәsilinin müddәalarına uyğunluqla, bir qayda olaraq, münaqişә
vәziyyәtindә olan hәr hansı bir dövlәt vә ya münaqişә tәrәflәri tәrәfindәn tәcavüzün vә ya
beynәlxalq sülh vә tәhlükәsizliyә tәhdidlәrin qarşısını almaq üçün mәcburetmә hәrәkәt
elementlәrindәn istifadә etmәk olar. Bunlar beynәlxalq cәmiyyәtin razılığı olmadan hәyata
keçirilәn sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarıdır. Bu әmәliyyatlar yalnız BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
qәrarı әsasında hәyata keçirilә bilәr. Bildiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәllinә dair
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsi qәbul edilmişdir.

Qәrarlarda bölgәdәki sabitliyin vә sülhün tәhdid altında olduğu qeyd edilir, getdikcә artan
mәcburi köçkünlәrdәn narahatlıq ifadә edilir vә işğal olunmuş әrazilәrdә fövqәladә vәziyyәtin
yaratdığı problemlәrin hәll edilmәsinin vacibliyi vurğulanır. BMT Tәhlükәsizlik Şurası daimi
atәşkәsә nail olmaq vә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn
çıxarılması üçün işğala son qoyulmasını istәyib. 14-16 sentyabr 2005-ci il tarixindә Nyu Yorkda
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş qәrargahında toplanan BMT Baş Assambleyası tәrәfindәn 16
sentyabr 2005-ci il tarixindә Dünya Dövlәt vә Hökumәt Başçılarının Ümumdünya Sammitindә
qәbul edilmiş Ümumdünya Sammitinin Nәticәlәrinә dair Qәtnamәnin 138-ci bәndinә әsasәn
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dövlәt başçıları hәr bir dövlәtin öz әhalisini soyqırımı, müharibә cinayәtlәrindәn, etnik tәmizlәmәdәn
vә insanlığa qarşı cinayәtlәrdәn qorumaq üçün mәsuliyyәt daşıdığını tәsdiqlәdi. Bu mәsuliyyәt
müvafiq vә zәruri vasitәlәrlә bu cür cinayәtlәrin, o cümlәdәn onlara tәhrik edilmәnin qarşısının
alınmasını nәzәrdә tutur. Azәrbaycan buna uyğun hәrәkәt edir. Beynәlxalq ictimaiyyәt lazım
gәldikdә dövlәtlәri bu mәsuliyyәti hәyata keçirmәyә tәşviq etmәli vә kömәk etmәlidir. Beynәlxalq
ictimaiyyәt Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı vasitәsilә BMT Nizamnamәsinin VI vә VIII Fәsillәrinә
uyğun olaraq әhalini soyqırımı, müharibә cinayәtlәrindәn, etnik tәmizlәnmәdәn vә insanlığa qarşı
cinayәtlәrdәn qorumağa kömәk üçün müvafiq diplomatik, humanitar vә digәr dinc vasitәlәrdәn
istifadә etmәk mәsuliyyәtinә dә malikdir.

Beynәlxalq hüquqda silahlı qarşıdurmalarda 
qadın vә uşaqların qorunması

Uşaq vә qadınların xüsusi qorunması haqqında danışırıqsa, beynәlxalq humanitar hüquq
uşaqlara vә qadınlara hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәyәn insanlar olaraq ümumi qorunma vә
xüsusilә hәssas olan insanlar kimi xüsusi qorunma tәmin edir.

1977-ci il II Protokolu ayrıca mülki әhalinin vә ayrı-ayrı mülki şәxslәrin hücum obyekti
olmayacağı prinsiplәrini dә kodlaşdırır. Dördüncü Cenevrә Konvensiyası uşaqların xeyrinә bir
çox müddәadan ibarәtdir. Onlar göstәrir ki, onsuz da 1949-cu ildә uşaqların müharibәdәn
xüsusilә qorunmasının vacibliyi hiss olunurdu.

Ermәnistan Fövqәladә vә Silahlı Münaqişәlәrdә Qadınların vә Uşaqların Müdafiәsi
Bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan vә bütün üzv dövlәtlәr tәrәfindәn bәyannamәyә ciddi әmәl
olunmasını tәlәb edilәn prinsiplәri pozur. Mülki әhaliyә, xüsusәn dә әhalinin әn hәssas üzvlәri
olan qadınlara vә uşaqlara hesablanmayan әziyyәtlәr verәn hücumlar vә bombardmanlar qadağan
edilir vә bu cür hәrәkәtlәr pislәnilir.

Fövqәladә vә Silahlı Münaqişәlәrdә Qadın vә Uşaqların Müdafiәsinә dair Bәyannamә, bütün
üzv dövlәtlәr tәrәfindәn bәyannamәyә ciddi şәkildә riayәt edilmәsini tәlәb edir:

1. Mülki әhaliyә, xüsusilә әhalinin әn hәssas üzvlәri olan qadınlara vә uşaqlara hesablanmayan
әziyyәtlәr verәn hücumlar vә bombardmanlar qadağan edilir vә bu cür hәrәkәtlәr pislәnilir.

2. Hәrbi әmәliyyatlar zamanı kimyәvi vә bakterioloji silahların istifadәsi 1925-ci il Cenevrә
Protokolunun, 1949-cu il Cenevrә Konvensiyasının vә beynәlxalq humanitar hüquq prinsiplәrinin
әn açıq pozuntularından biridir vә bunun mülki әhaliyә, o cümlәdәn müdafiәsiz qadınlar vә
uşaqlara ağır itkilәr verir vә ciddi şәkildә qınanmalıdır.

3. Bütün dövlәtlәr 1925-ci il Cenevrә Protokolu vә 1949-cu il Cenevrә Konvensiyaları,
qadınların vә uşaqların qorunması üçün mühüm zәmanәt verәn silahlı münaqişәlәrdә insan hü-
quqlarına hörmәtlә әlaqәli digәr beynәlxalq hüquq sәnәdlәri üzrә öhdәliklәrinә tam әmәl
etmәlidirlәr.

4. Bütün sәylәr silahlı qarşıdurmalarda, xarici әrazilәrdә hәrbi әmәliyyatlarda vә ya hәlә
müstәmlәkә hakimiyyәti altında olan әrazilәrdә hәrbi әmәliyyatlarda iştirak edәn dövlәtlәr
tәrәfindәn qadınları vә uşaqları müharibә qәzalarından qurtarmaq üçün edilmәlidir. Xüsusilә
mülki әhalinin qadın vә uşaqlardan ibarәt olan hissәsinә qarşı zülm, işgәncә, cәza tәdbirlәri,
alçaldıcı rәftar vә şiddәt kimi tәdbirlәrin qadağan edilmәsini tәmin etmәk üçün bütün lazımi
addımlar atılacaqdır.

5. Hәrbi әmәliyyatlar zamanı vә ya işğal olunmuş әrazilәrdә döyüşәnlәr tәrәfindәn törәdilәn
hәbs, işgәncә, güllәlәnmә, kütlәvi hәbslәr, kollektiv cәza, yaşayış evlәrinin dağıdılması vә zorla
köçürülmәsi daxil olmaqla qadınlara vә uşaqlara qarşı hәr cür repressiya vә qәddar vә qeyri-
insani rәftar; cinayәt hesab olunmalıdır.

6. Mülki әhaliyә aid olan vә sülh, öz müqәddәratını tәyinetmә, milli azadlıq vә müstәqillik
uğrunda mübarizәdә fövqәladә vә silahlı qarşıdurma şәraitindә tapan vә ya işğal olunmuş
әrazilәrdә yaşayan qadınlar vә uşaqlar sığınacaqdan, yemәkdәn, tibbi yardımdan vә ya İnsan
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Haqları Ümumdünya Bәyannamәsi, Mülki vә Siyasi Hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt, İqtisadi,
Sosial vә Mәdәni Hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt, Uşaq Hüquqları Bәyannamәsi vә ya
müddәalarına vә beynәlxalq hüquqa dair digәr sәnәdlәrә uyğun olaraq digәr ayrılmaz hüquqlardan
mәhrum edilmәmәlidirlәr.

Tәәssüf ki, bu beynәlxalq ictimaiyyәtin Ermәnistanın hәrәkәtlәrinә dәrhal reaksiya göstәrәcәyi
demәk deyil. Biz dәfәlәrlә şahid olmuşuq ki, beynәlxalq ictimaiyyәt Ermәnistanın Azәrbaycanla
bağlı qanunsuz hәrәkәtlәrinә göz yumub. Belә bir vәziyyәtdә yeganә düzgün yol, BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının Qarabağla bağlı 4 qәtnamәsinin tәlәb etdiyi kimi Ermәnistanı işğalçı qüvvәlәrini
Azәrbaycan әrazilәrindәn çıxarmağa mәcbur etmәk üçün Azәrbaycan ordusunun sülhә mәcburetmә
әmәliyyatlarını davam etdirmәkdir.

30 illik münaqişә zamanı Ermәnistan vәhşiliyi vә qәddarlığı ilә beynәlxalq ictimaiyyәti
tәәccüblәndirmәkdәn әl çәkmir. Heç bir hәrbi obyekti olmayan şәhәrlәrdә gecә yatan günahsız
uşaqlara hücum etmәk, Ermәnistanın uydurduğu әxlaqsız bir müharibә aparmaq tәcrübәdir.
Xәstәxana yatağında yatan vә hәm valideynlәrini, hәm dә bir yaşlı bacısını itirәn 3 yaşlı Xәdicәyә
baxanda ürәyimiz ağrıyır. Bu, günahsız uşaqlarla davranmağın yolu deyil. 

Azәrbaycanda mәcburi köçkün uşaqlar hәlә dә tәhlükәsiz vә lәyaqәtlә torpaqlarına könüllü
qayıtmaq hüquqlarını hәyata keçirә bilmirlәr. Münaqişә zamanı 224 uşaq Ermәnistan tәrәfindәn
girov götürülüb vә daha sonra sәrbәst buraxılıb vә 29 uşaq hәlә dә ermәni әsirliyindәdir. 73
azәrbaycanlı uşaq itkin düşüb.

Azәrbaycanda uşaqlar atәşkәs dövründә dә ermәni tәcavüzkarlarının hәdәfidir.1994-cü ildәn
bәri atәşkәs dövründә 34 uşaq ermәni terrorunun qurbanı olub, onlardan 14-ü öldürülüb, 20-si
yaralanıb. Ermәni ekstremistlәrinin başqa bir qәtl hadisәsi 2017-ci ildә baş verib. Bu zaman
Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәri Füzuli rayonunun Alxanlı kәndinә 82 vә 120 mm-lik minaatanlardan
vә ağır qumbaraatanlardan atәş açmış, nәticәdә 18 aylıq qız Zәhra Quliyeva vә 50 yaşlı nәnәsi
Sahibә Quliyeva qәtlә yetirilmişdir. Bu qәtl Ermәnistanın әsl simasını göstәrmәklә bütün dünyanı
sarsıtdı, lakin dünya ictimaiyyәtinin cavabsızlığı üzündәn ermәnilәr yenә dә mәsuliyyәtә cәlb
olunmadılar. Ümumilikdә, bu illәr әrzindә tәxminәn 350 min günahsız uşaq haqsız müharibәdәn
әziyyәt çәkib.

Münaqişә illәrindә ermәni silahlı qrupları mәqsәdyönlü şәkildә mәktәblәri, xәstәxanaları vә
inzibati binaları da әhatә edәn Azәrbaycanın mülki şәxslәrini vә mülki obyektlәrini hәdәfә aldı.
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Prezidentin kömәkçisi Hikmәt Hacıyev qeyd etdi ki, Ermәnistan silahlı qüvvәlәri yenә dә
Ermәnistanın әrazisindәn Azәrbaycanın Füzuli vә Cәbrayıl rayonları istiqamәtindәki yaşayış
mәntәqәlәrinә raket zәrbәlәri endirib, bu da mülki şәxslәr arasında ölüm vә yaralanmalarla
nәticәlәnib. “Son günlәr Azәrbaycanın sıx mәskunlaşdığı yaşayış mәntәqәlәrinә 10 000-dәn çox
mәrmi vә müxtәlif növ raket atılıb. 500-dәn çox fәrdi ev tamamilә dağıdılıb vә ya ciddi şәkildә
zәdәlәnib".

Azәrbaycanın Baş Prokuroru Kamran Əliyev Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Gәncә şәhәrini
atәşә tutması ilә bağlı açıqlama verib: “4 oktyabr 2020-ci il saat 10 radәlәrindә beş yüz mindәn
çox mülki әhalisi olan Azәrbaycan Respublikasının ikinci böyük şәhәri Gәncә Cenevrә Konvensi-
yasının tәlәblәrinin açıq şәkildә pozulması olan raket vә top atәşinә mәruz qalmışdır".

13 yaşlı Artur üçün dәfn mәrasimi

Trend İA xәbәr verir ki, ermәni terroru nәti -
cәsindә ölәn 13 yaşlı Artur Mayakovun yas
mәrasimi Azәrbaycanın Gәncә şәhәrindәki
rus pravoslav kilsәsindә keçirilib.

Gәncә şәhәr meriyası rәhbәrliyi, rus ic-
masının nümayәndәlәri vә şәhәrin digәr
sakinlәri vida mәrasimindә iştirak ediblәr.

Ermәnistanın 17 oktyabrda Gәncәyә en-
dirdiyi raket zәrbәsi nәticәsindә yaralanan
Rusiya vәtәndaşı Artur Mayakov 24 oktyabrda
öldü.

Ermәnistan ordusunda uşaq әsgәrlәr

"Videotәqdimatda Ermәnistanda uşaq әsgәrlәrinin cәlb olunduğu görünür. Bu mәsәlә araşdı-
rılmalıdır", deyә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin kömәkçisi, Prezident Administrasiyasının
Xarici siyasәt mәsәlәlәri şöbәsinin müdiri Hikmәt Hacıyev Twitter sәhifәsindә yazıb. "15 yaşınadәk
uşaqların әsgәr olaraq cәlb edilmәsi vә istifadәsi beynәlxalq humanitar hüquq - müqavilә vә
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adәtlәr çәrçivәsindә qadağandır vә BCK tәrәfindәn hәrbi cinayәt olaraq tәyin edilir" deyә qeyd
etmişdir".

Ermәnistan ilk dәfә deyil ki, uşaqlarla bağlı müharibә cinayәtlәri törәdir. “Uşaq Əsgәrlәri
Hesabatı 2001- Ermәnistan” sәnәdinә әsasәn “Uşaqların hәrbi aksiyalara cәlb edilmәsinin
praktikada baş verdiyi bildirilmişdi. Uşaq Hüquqları Komitәsi, 2000-ci il yanvar sessiyasında
Azәrbaycandan olan qaçqın uşaqlarının Ermәnistan ordusuna qatılmaq mәcburiyyәtindә qalması
xәbәrlәri ilә bağlı suallar qaldırdı. Nümayәndә heyәti, Dağlıq Qarabağdakı ermәni uşaqlarının
"әrazilәrini qorumaq üçün" Azәrbaycana qarşı silah götürdüklәri mәlum olduğu cavabını verdi.
Komitә Ermәnistana uşaqları silahlı qüvvәlәrә çağırmaqdan çәkinmәsini vә silahlı münaqişә
qurbanı ilmuş uşaqlar üçün xüsusi qoruma vә reabilitasiya tәdbirlәri görmәsini tövsiyә etmişdi
”(bax. BMT-nin press-relizi, BMT CRC, Ermәnistanda uşaq hüquqlarının vәziyyәti ilә bağlı
müşahidәlәrә son qoyur, 20 / 1/00, HR / CRC / 00/15 vә hәmçinin BMT sәnәd arayışı CRC7C794).

Hesabatın tövsiyәlәri ilә bağlı Ermәnistan tәrәfindәn qәtiliklә heç bir tәdbir görülmәyib. Eyni
zamanda bunu müharibә cinayәtini törәtmәk üçün tәkrarlayırlar. Bu dәfә 2020-ci ildә yenidәn
Qarabağda silahlı qarşıdurmada.

Uşaq әsgәrlәrindәn istifadәnin qadağan 
edilmәsinә dair beynәlxalq hüquqi çәrçivә

BMT Baş Katibi 2020-ci ilin iyun ayında Baş Assambleyanın 74-cü iclasında “Uşaqlar vә silahlı
münaqişә” adlı hesabatında üzv dövlәtlәri, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının Könüllü Protokoluna
qoşulmaq, Sülhmәramlılıq vә Uşaq Əsgәrlәrin İşә Qәbulu vә İstifadә edilmәsinin qarşısının
alınmasına dair Vankuver Prinsiplәrinin tәsdiqlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsi dә daxil olmaqla,
uşaq hüquqlarına hörmәt göstәrmәyә çağırdı.

Beynәlxalq Humanitar Hüquq uşaqların döyüş әmәliyyatlarına cәlb edilmәsini vә istifadәsini
qadağan edir. IV Cenevrә Konvensiyasının 50-ci maddәsindә deyilir ki, işğalçı dövlәt işğal
olunmuş әrazilәrdәki uşaqları hәrbi xidmәtә cәlb etmәmәlidir (GC IV, maddә 50). Bu müddәanın
yalnız 15 yaşa qәdәr uşaqlara aid olduğu başa düşülür.

Qadağa hәm beynәlxalq, hәm dә beynәlxalq olmayan silahlı münaqişәlәrdә (mәsәlәn,
Ermәnistanla Azәrbaycan arasında mövcud Qarabağ silahlı münaqişәsindә) tәtbiq olunur. Əlavә
Protokolun 77-ci maddәsindә vә 1949-cu il Cenevrә Konvensiyalarına Əlavә Protokolun 4-cü
maddәsindә tәsbit edilmiş 15 yaşından aşağı uşaqların hәrbiyә cәlb olunmasına qoyulan
qadağalar könüllü dә qәbul etmәyi qadağan edir (PI, Maddә 77 (2) P II, Maddә 4 (3) (c)).

77-ci maddәdә deyilir ki, münaqişә tәrәflәri on beş yaşına çatmamış uşaqların döyüş
әmәliyyatlarında birbaşa iştirak etmәmәlәri vә xüsusәn dә onları silahlı qüvvәlәrә cәlb etmәkdәn
çәkinmәlәri üçün bütün mümkün tәdbirlәri görәcәklәr. II Əlavә Protokolun 4-cü maddәsinin 3-cü
bәndi daha çox uşaqların qorunmasına hәsr olunmuşdur vә dördüncü Konvensiyada yer alan
bәzi prinsiplәri tәkrarlayır. Protokolun müddәalarına hәrbi әmәliyyatların tәsirlәrindәn qorunma
(sanitariya zonaları, evakuasiya), xüsusi qayğı vә yardım (dәrman, qida, geyim), şәxsi vәziyyәtinin
qorunması, ailә vә icma әlaqәlәri (şәxsiyyәt, qeydiyyat, birlәşmә, xәbәrlәr), mәdәni mühit, tәhsil
vә ya edam cәzasının mәhdudiyyәtlәri daxildir. Digәr müddәalar nәzarәtә alınan vә ya internatda
olan uşaqların müalicәsini xüsusi olaraq tәnzimlәyir.

Uşaqlar ümumi insan hüquqları sәnәdlәri ilә dә qorunur. Bundan әlavә, onlar Somali vә
Amerika Birlәşmiş Ştatları xaricindә dünyanın bütün dövlәtlәri tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş Uşaq
Hüquqları Konvensiyası (CRC) tәrәfindәn tәmin olunan hüquqlara malikdirlәr. Uşaq Hüquqları
Konvensiyasının 15 yaşından aşağı uşaqların işә qәbul edilmәsini qadağan edәn 38-ci maddәsinin
3-cü bәndi, bu cür uşaqların könüllü cәlb edilmәsinin qadağan edilmәsi vә dolayısı ilә uşaq
әsgәrlәrinin tamamilә qanunsuz elan edilmәsi kimi izah olunur.

Uşaq Hüquqları Konvensiyasına İxtiyari Protokol döyüş әmәliyyatlarında qәbul vә istifadә
üçün yaş hәddi tәyin edәrkәn dövlәt vә qeyri-dövlәt silahlı qrupları arasında fәrq qoyur. Bir
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dövlәtin silahlı qüvvәlәrindәn fәrqli olan silahlı qruplar, heç bir halda 18 yaşına çatmamış şәxslәri
hәrbiyә cәlb etmәmәli vә ya döyüş әmәliyyatlarında istifadә etmәmәlidir.

İştirakçı dövlәtlәr bu cür cәlb olunmanın vә istifadәnin qarşısını almaq üçün bütün mümkün
tәdbirlәri, o cümlәdәn bu cür tәtbiqetmәlәrin qadağan edilmәsi vә cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb
edilmәsi üçün lazımi qanuni tәdbirlәrin görülmәsini tәmin etmәlidirlәr.

Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsinin Əsasnamәsinә uyğun olaraq, uşaqların silahlı qüvvәlәrә
vә ya qruplara çağırılması vә ya cәlb edilmәsi hәm beynәlxalq, hәm dә beynәlxalq olmayan
silahlı münaqişәlәrdә hәrbi cinayәtdir (ICC Əsasnamәsi, Maddә 8 (2) (b) (xxvı) vә (e) (vıı)).

Paris vә Vankuver prinsiplәri

Uşaq әsgәrlәrin qorunması sahәsindә digәr vacib sәnәdlәr Paris vә Vankuver  prinsiplәridir.
Paris prinsiplәri 2007-ci ildә Fransa vә UNICEF tәrәfindәn tәşkil edilәn "Müharibәdәn azad

uşaqlar" adlı konfransda qәbul edilmişdir. Son 10 ildә 105 dövlәt bu prinsiplәri tәsdiqlәyib. Sәnәdi
imzalayan dövlәtlәr, uşaq әsgәrlәrinin münaqişәlәrdә qanunsuz istifadәsi vә hәrbiyә cәlb
edilmәsinә qarşı davamlı hәll yollarını müәyyәnlәşdirmәyә vә hәyata keçirmәyә hazır olduqlarını
bildiriblәr. Paris prinsiplәri uşaq әsgәrlәrinin istifadәsinә vә ya cәlb edilmәsinә son qoyma
prioritetinә malikdir vә mәqsәdlәrdәn biri silahlı qruplara cәlb edilmiş uşaqların sәrbәst buraxılması
vә qanunsuz olaraq uşaqları cәlb edәn insanlara qarşı sanksiyaların tәtbiqinә nail olmaqdır. Paris
prinsiplәrinin Ermәnistanla әlaqәli hәdәflәrinә çatacağına dair böyük şübhәlәrim var.

2017-ci ilin noyabrında Kanada, Britaniya Kolumbiyası, Vankuverdә keçirilәn BMT-nin
Sülhmәramlı Müdafiә Nazirlәri konfransında Sülhmәramlılıq vә Uşaq Əsgәrlәrin İşә Qәbulu vә
İstifadә edilmәsinin qarşısının alınmasına dair Vankuver Prinsiplәrini başlatdı. Vankuver prinsiplәri,
münaqişә dövrünün bütün mәrhәlәlәri daxil olmaqla, uşağın qorunmasına yönәlmiş bir sıra siyasi
öhdәliklәrdir. Bunlar silahlı qüvvәlәr vә silahlı qruplar tәrәfindәn uşaq әsgәrlәrin işә götürülmәsinin
vә istifadәsinin qarşısının alınmasına yönәlmiş 17 prinsipdәn ibarәtdir.

2017-ci ildә 54 BMT Üzv Dövlәti Vankuver Prinsiplәrinin tәsisçisi olmuşdur. Tәsdiqlәyәn
ölkәlәrin sayı hazırda 100-ә yaxındır. Vankuver prinsiplәrini tәsdiqlәyәn dövlәtlәr arasında
Ermәnistan da var. Lakin tәcrübәdәn dә göründüyü kimi, Qarabağdakı hәrәkәtlәri hәmin
prinsiplәrlә uyğun deyil.

Tәhsil müәssisәlәrinin Ermәnistan tәrәfindәn 
hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadәsi

Bu yaxınlarda Ermәnistan KİV-i Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Harutunyanın hәrbiçilәrlә
döyüş vәziyyәtini müzakirә etmәk üçün uşaq bağçasında görüş keçirdiyi barәdә mәlumat verdi.
Harutyunyanın "müharibә vәziyyәti"-nin müzakirәsindәn fotosu sosial şәbәkәlәrdә haqlı olaraq
tәnqid olundu.

Harutyunyanın “iclas” keçirdiyi yerin
“cәbhәnin cәnub-şәrq istiqamәti” deyil, әslindә
Xankәndindәki 3 nömrәli uşaq bağçası olduğu
da mәlum oldu.

Qeyd etmәk lazımdır ki, bu, Ermәnistan
ordusu tәrәfindәn daim istifadә olunan bir me-
toddur. Belәliklә, onlar hәrbi baza olaraq ya
bir mәdәniyyәt evi, ya bir mәktәb, ya da bir
uşaq bağçası seçirlәr. Azәrbaycan Ordusu
әraziyә zәrbә endirdikdә Azәrbaycanın mülki
hәdәflәri atәşә tutduğu barәdә şayiәlәr yayırlar.
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Lakin Azәrbaycan yalnız qanuni hәrbi obyektlәrә zәrbә vurur. Silahlı qarşıdurmalar kontekstindә
qadağan edilmiş “canlı sәdd” kimi mülki obyektlәrdәn istifadә edirlәr. Bu qayda Üçüncü Cenevrә
Konvensiyasında (hәrbi әsirlәrә münasibәtdә), Dördüncü Cenevrә Konvensiyasında (qorunan
mülki şәxslәrә münasibәtdә) vә I Əlavә Protokolunda (ümumiyyәtlә mülki vәtәndaşlara münasibәtdә)
müәyyәn edilmişdir.

Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsinin Əsasnamәsinә görә, "müәyyәn nöqtәlәr, әrazilәr vә ya
hәrbi qüvvәlәr üçün hәrbi әmәliyyatlardan immunitet yaratmaq mәqsәdilә mülki vә ya digәr
qorunan bir şәxslәrdәn istifadә edilmәsi" beynәlxalq silahlı münaqişәlәrdә müharibә cinayәtidir.

Bu, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 28 vә 38-ci maddәlәrindә göstәrilәn uşaqların tәhsil hü-
quqlarının vә Tәhlükәsiz Mәktәblәr Bәyannamәsindә göstәrilәn prinsiplәrin açıq şәkildә pozul-
masıdır.

Uşaq Hüquqları Konvensiyasının (1989) 38-ci maddәsinә görә, dövlәt uşaqla әlaqәli silahlı
münaqişәlәrdә onlara tәtbiq olunan beynәlxalq humanitar hüquq qaydalarına hörmәt etmәyi vә
hörmәt edilmәsini tәmin etmәyi öz öhdәsinә götürür. Silahlı münaqişәlәrdә mülki әhalini qorumaq
üçün dövlәtin beynәlxalq humanitar hüquqa әsasәn öhdәliklәri var vә silahlı münaqişәyә mәruz
qalan uşaqların qorunması vә onların qayğısına qalması üçün bütün mümkün tәdbirlәri görmәlidir.

Tәhlükәsiz Mәktәblәr Bәyannamәsinә görә silahlı münaqişә zamanı tәhsil müәssisәlәrindәn
baza, kazarma vә ya hәbsxana kimi istifadә edilmәsinin qadağan olunduğunu da qeyd etmәk
lazımdır. Bu cür hәrәkәtlәr şagirdlәri vә tәhsil işçilәrini zәrәr çәkmәyә mәruz qoyur, çox sayda
uşaqları vә tәlәbәlıri tәhsil hüququndan mәhrum edir vә bu sәbәbdәn cәmiyyәtlәri gәlәcәklәrini
quracaqları tәmәllәrdәn mәhrum edir. Tәhsil müәssisәlәrindәn hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә
edildiyi tәqdirdә, silahlı iştirakçılar tәrәfindәn uşaqların işә götürülmәsi vә istifadәsi riski arta bilәr
vә ya uşaqlar vә gәnclәr cinsi qısnama vә istismara mәruz qala bilәrlәr. Xüsusilә, tәhsil
müәssisәlәrinә hücum olma ehtimalını artıra bilәr.

Tәhlükәsiz Mәktәblәr Bәyannamәsi 28-29 may 2015-ci il tarixlәrindә Norveçin Oslo şәhәrindә
keçirilәn beynәlxalq konfransda ölkәlәrin tәsdiqinә açılan hökumәtlәrarası bir siyasi öhdәlikdir.
Bәyannamә ölkәlәrә silahlı münaqişә dövründә şagirdlәrin, müәllimlәr vә mәktәblәrin qorunması
üçün; silahlı münaqişә zamanı tәhsilin davam etdirilmәsinin әhәmiyyәtinә görә; mәktәblәri vә
universitetlәri silahlı münaqişә zamanı hәrbi istifadәdәn qorumaq üçün tәlimatları hәyata keçirilmәk
mәqsәdilә siyasi dәstәk ifadә etmәk imkanı yaradır.

Uşaqların xüsusi qorunmasının beynәlxalq hüquq aspektlәri

Beynәlxalq olmayan silahlı münaqişәlәrdә uşaqlar dörd Cenevrә Konvensiyasının ortaq 3-cü
maddәsindә göstәrilәn döyüşlәrdә fәal iştirak etmәyәn şәxslәrin davranışına dair tәmәl zәmanәtlәrlә
qorunur. Bu maddәyә әsasәn qarşıdurmalar zamanı uşaqlar әn azından özlәrinә qarşı insani
davranma hüququna malikdirlәr. Hәyatlarına, şәxsiyyәtlәrinә vә lәyaqәtlәrinә qarşı zorakılıq
tәtbiq edilmәmәlidir.

Belәliklә, beynәlxalq olmayan silahlı münaqişәlәr zamanı uşaqların xüsusi qorunması prinsipi
açıq şәkildә ortaya qoyulmuşdur. Cenevrә Konvensiyasının II Protokolunun "Əsas zәmanәtlәr"
adlı 4-cü maddәsi yalnız uşaqlara hәsr olunmuş bir bәnddәn ibarәtdir. Burada deyilir: "Uşaqlara
lazımi qayğı vә kömәk göstәrilmәlidir". Bu maddә daha sonra yuxarıda göstәrilәn ümumi qaydaya
dәstәk olaraq uşaqlara aid xüsusi tәdbirlәri sadalayır. 4-cü maddәnin quruluşu II Protokol
müәlliflәrinin beynәlxalq olmayan silahlı qarşıdurmalar zamanı uşaqların qorunmasını nә qәdәr
vacib hesab etdiyini göstәrir vә bu münaqişәlәr zamanı uşaqların xüsusi qorunması prinsipinin
bununla tәsdiqlәnmәsini tәmin edir.

Silahlı münaqişә zamanı uşaqların qorunması qlobal gündәmdә olmağı tәlәb edir. Münaqişәdә
olan mülki şәxslәrin qorunmasını tәnzimlәyәn qanunlar, hüquqlar vә normalar insanlığın әn pis
tәrәfini göstәrәn 20-ci әsr müharibәlәrinә cavab olaraq hazırlanmışdır. Beynәlxalq ictimaiyyәt
uşaqları lazımi sәviyyәdә qorumaqda mәnәvi vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsinә baxmayaraq,



120

getdikcә parçalanan dünyada uşaqlar birlәşdirici güc rolunu oynaya bilәr. Onların hüquqları vә
beynәlxalq qoruma iddiaları milli sәrhәdlәri, mәdәniyyәtlәri vә inancları aşır.

"Save the Children" tәşkilatının qurucusu Eglantyne Jebbin bir vaxtlar dediyi kimi: "Hәr yeni
nәsil uşaqlar bәşәriyyәtә dünyada yaratdığı xarabalığını bәrpa etmәk imkanı tәklif edir". Əgәr
bәşәriyyәt uşaqları müharibә dәhşәtindәn qorumaq üçün bir araya gәlә bilmirsә, digәr sahәlәrdә
beynәlxalq әmәkdaşlığa necә ümidli ola bilәr?

Uşaqlar yalnız beynәlxalq humanitar hüquqla deyil, 
hәm dә beynәlxalq insan hüquqları ilә qorunur

Uşaq Hüquqları Konvensiyasının (1989) 38-ci maddәsinә әsasәn, dövlәt silahlı münaqişәlәrdә
uşaqlara tәtbiq olunan beynәlxalq humanitar hüquq qaydalarına hörmәtlә yanaşmalı vә hörmәti
tәmin etmәyi öz öhdәsinә götürür. Silahlı münaqişәlәrdә mülki әhalini qorumaq üçün dövlәtin
beynәlxalq humanitar hüquqa әsasәn öhdәliklәri var vә silahlı münaqişәyә mәruz qalan uşaqların
qorunması vә onların qayğısına qalması üçün bütün mümkün tәdbirlәri görmәlidir.

Belәliklә, Ermәnistan silahlı qüvvәlәri mülki әhalini hәdәf alaraq yalnız humanitar qanunlar
çәrçivәsindә hәrbi cinayәtlәr törәtmir, eyni zamanda beynәlxalq insan hüquqlarının prinsip vә
müddәalarını kobud şәkildә pozur.

UNICEF-in Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı bәyanatı

Bu yaxınlarda UNICEF, - “Dağlıq Qarabağda vә onun hüdudlarından kәnarda davam edәn
münaqişә uşaqlara dәhşәtli vә qәbuledilmәz bir zәrәr vurur”, - deyәrәk münaqişә ilә bağlı
açıqlama verdi. Qeyd edilib ki, uşaq ölümlәrinin vә yaralanmalarının sayının artmasına әlavә
olaraq, onlarla ev vә mәktәblәrә ziyan vurulub vә ya onlar dağılıb. Saysız-hesabsız uşaqlar vә
ailәlәr hәftәlәrdir hәddindәn artıq psixoloji travma vә sıxıntıya dözürlәr.

"UNICEF hәr iki tәrәfin 9 oktyabrda qәbul etdiyi humanitar atәşkәsin dәrhal hәyata keçirilmәsinә
әn güclü şәrtlәrlә müraciәt edir. Uşaqlar, ailәlәr vә onların asılı olduğu mülki obyektlәr beynәlxalq
insan hüquqları vә humanitar qanunlara uyğun olaraq qorunmalıdır. Hәrbi әmәliyyatların tamamilә
dayandırılması bütün uşaqların xeyrinәdir ”.
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Ermәnistan tәrәfindә olan muzdlular Qarabağ 
münaqişәsindә mülki vәtәndaşlar üçün tәhlükәdir

Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tәrәfindәn aparılmış araşdırmalarla son
günlәrdә müxtәlif terror tәşkilatlarının üzvlәrinin, o cümlәdәn xarici ölkә vәtәndaşlarının dövlәt
sәrhәdini müәyyәn edilmiş sәnәdlәr olmadan Ermәnistan әrazisindәn qanunsuz keçәrәk qeyri-
qanuni silahlı birlәşmәlәr yaradıblar. Hәmçinin, onların әrazilәrimizin işğalına yönәlәn tәcavüzkar
müharibәdә muzdlu kimi istifadә edilmәlәri müәyyәn eolunub.

Ermәnistan ordusunun sıralarında başqa ölkәlәrdәn gәlәn şәxslәr döyüşür. Suriya vә Livanla
yanaşı, ABŞ, Kanada vә xüsusilә Fransadan gәlәn ermәnilәr Ermәnistanın ordu sıralarına
qoşulur. PKK terror tәşkilatının müharibәyә qoşulması ilә bağlı narahatlığımız var.

Muzdlu anlayışı 1949-cu il Beynәlxalq Silahlı Münaqişәlәrdә Qurbanların Müdafiәsi haqqında
I Cenevrә Konvensiyasının I Əlavә Protokolun (1977) 47-ci maddәsindә öz ifadәsini tapmışdır.
Hәmin maddәyә әsasәn muzdlunun kombatant vә ya hәrbi әsir statusu almaq hüququ yoxdur.

BMT Baş Mәclisinin 44-cü sessiyasında 4 dekabr 1989-cu il tarixli qәtnamә (44/34) qәbul
edilmiş “Muzdlulann cәlb edilmәsi, istifadәsi, maliyyәlәşdirilmәsi vә tәlimi ilә mübarizә haqqında”
beynәlxalq konvensiya onların fәaliyyәtini cinayәt olaraq müәyyәn edir.

Ermәnistandan fәrqli olaraq, Azәrbaycan Respublikası 30 sentyabr 1997-ci il tarixindә hәmin
Konvensiyaya qoşulmuşdur. Muzdluların cәlb edilmәsi, maliyyәlәşdirilmәsi, onlardan istifadә
edilmәsi vә onlara tәlim keçirilmәsi bu Konvensiyaya әsasәn cinayәt hesab olunur.

Konvensiyaya әsasәn göstәrilәn muzdluların hәrbi münaqişәlәrә cәlb edilmәsinә mübarizә
mәqsәdilә iştirakçı dövlәtlәr milli qanunvericilikdә hәmin cinayәtlәrin törәdilmәsinә görә cinayәt
mәsuliyyәti nәzәrdә tutmalıdırlar.

Azәrbaycan Respublikası Cinayәt
Mәcәllәsinin 114-cü maddәsinә әsasәn
muzdlular yığma, onlara tәlim keçmә,
maliyyәlәşdirmә vә başqa cür maddi
tәminat vermә, habelә onlardan hәrbi
münaqişәdә vә ya hәrbi әmәliyyatlarda
istifadә etmә cinayәt hesab olunur.

Hәtta Ermәnistanın Cinayәt
Mәcәllәsinin 395-ci maddәsindә dә
muzdluların cәlb edilmәsi cinayәt hesab
olunur. 1966-cı ildә qәbul edilmiş “Mülki
vә siyasi hüquqlar haqqında”
Beynәlxalq Paktın 15-ci maddәsinin
2-ci hissәsinә әsasәn “heç nә hәr hansı şәxsin törәtdiyi, beynәlxalq alәm tәrәfindәn qәbul
olunmuş hüquq prinsiplәrinә әsasәn cinayәt olan hәr hansı bir әmәlinә, yaxud xәtasına görә
mәhkәmәyә verilmәsinә vә cәzalandırılmasına mane olmur”.

BMT Baş Assambleyasının “Dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinә vә әmәkdaşlığa aid
beynәlxalq hüquq prinsiplәri haqqında” 1970-ci il tarixli Bәyәnnamәsindә BMT üzv dövlәtlәrinә
muzdluların münaqişәlәrә cәlb edilmәsi qadağan edilir. Göründüyü kimi, muzdlular beynәlxalq
hüquq normalarına görә cinayәtkar kimi tanınır vә mәhkәmә qarşısında beynәlxalq cinayәtkar
qismindә cavab vermәlidirlәr. Muzdluluğa münasibәtdә “aut dedere aut judiciare” (mühakimә
öhdәliyi) prinsipinә müvafiq olaraq universal yurisdiksiya müәyyәn edilmişdir. Eyni zamanda
beynәlxalq hüququn adәt normalan ilә muzdluların cәlb edilmәsi qadağandır.

Muzdluların cәlb edilmәsi ümumiyyәtlә insan problemidir. Muzdluların sosial tәhlükәsi tәkcә
muzdluların qәtl, soyğunçuluq, zorakılıq vә digәr cinayәtlәr törәtmәsindә deyil, eyni zamanda
qәtl vә digәr cinayәtlәr peşәsinin inkişaf etdirilmәsindәdir. Ermәnistan Azәrbaycana qarşı
muzdluları fәal şәkildә cәlb edәrәk beynәlxalq hüquq normalarını bir daha pozur.
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Mülki şәxslәr necә qorunmalıdır?

Mülki şәxslәri qorumaq üçün Azәrbaycan tәrәfindәn 
hәyata keçirilәn sülhә mәcburetmә әmәliyyatları (PEOps)

Əsas sual budur ki, Ermәnistanın Azәrbaycandakı mülki әhaliyә hücumlarını necә dayandırmaq
olar?

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin kömәkçisi Hikmәt Hacıyev 2020-ci il sentyabrın 28-dә
diplomatik korpus nümayәndәlәri üçün keçirdiyi brifinqdә demişdir ki, “Azәrbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvәlәri Azәrbaycan Respublikasının suveren әrazilәrindә fәaliyyәt göstәrir vә Azәrbaycanın
müdafiәsini hәyata keçirir. Bunlar müdafiә әmәliyyatlarıdır. Burada da әsas mәqsәd tәmas
xәttinә yaxın әrazilәrdә yaşayan Azәrbaycan mülki әhalisinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk vә
Ermәnistanın bu cür tәxribatlarının qarşısını almaq üçün әks-hücum tәdbirlәrini hәyata keçirmәkdir.
Bu әmәliyyatlara hәtta "Sülhә mәcburetmә" dә deyilә bilәr. Bu yolla Ermәnistan nәhayәt sülh
bağlamaq vә danışıqlar prosesindә konstruktivlik göstәrmәk mәcburiyyәtindә qalacaq".

Beynәlxalq hüquqa müraciәt etsәk, görәrik ki, Azәrbaycan qüvvәlәrinin Azәrbaycanın Qarabağ
bölgәsindәki ermәni işğalını dayandırması vә Ermәnistanı sülhә mәcbur etmәsi әmәliyyatları
beynәlxalq hüquq baxımından tamamilә qanunidir.

Azәrbaycanın Ermәnistanın tәcavüzünә qarşı özünümüdafiә hüququ vardır; o cümlәdәn öz
müdafiәsini kollektiv şәkildә tәşkil etmәk vә Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş әrazilәrindә
sülhә mәcburetmә әmәliyyatları hәyata keçirmәk hüququ vardır. Heç bir halda beynәlxalq hüquq
digәr dövlәtlәrin Azәrbaycana kömәk etmәsinә mane olmur. Əksinә, beynәlxalq hüquq bunu
nәzәrdә tutur. 2010-cu ilin dekabrında, hәr iki ölkә xarici qüvvәlәrin hücumu halında bir-birini
qarant edәn bir müqavilә imzaladı.

İkincisi, işğal altındakı Qarabağ bölgәsinin әrazisi, dünyanın hәr bir dövlәtinin tanıdığı
Azәrbaycan sәrhәdlәrindәki әrazidir.

Beynәlxalq hüquqa әsasәn sülhә mәcburetmә әmәliyyatı (PEOps) nәdir? PEOps, bir vә ya
daha çox dövlәtin zorakı bir münaqişәyә son qoyaraq beynәlxalq, regional vә ya yerli sülhü vә
tәhlükәsizliyi qorumaq vә ya bәrpa etmәk mәqsәdilә üçüncü bir ölkәyә mәcburi hәrbi müdaxilәsidir. 

PEOps üçün rәsmi hüquqi әsas Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Nizamnamәsinin VII fәsilindәdir.
Belәliklә, BMT Nizamnamәsinin VII fәslinin müddәalarına әsasәn, bir qayda olaraq, hәr hansı bir
dövlәt vә ya tәrәflәrin münaqişә vә ya münaqişә vәziyyәtindә tәcavüzün vә ya beynәlxalq sülhә
vә tәhlükәsizliyә tәhdidlәrin qarşısını almaq üçün, mәcburedici hәrәkәt elementlәrindәn istifadә
etmәkdir. Bunlar beynәlxalq ictimaiyyәtin razılığı olmadan hәyata keçirilәn sülhә mәcburetmә
әmәliyyatlarıdır. Bu әmәliyyatlar yalnız BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәrarı әsasında hәyata
keçirilә bilәr. Bildiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәllinә dair BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının 4 qәtnamәsi qәbul edilmişdir.

Qәtnamәlәrdә bölgәdәki sabitliyin vә sülhün tәhdid altında olduğu qeyd edilir, getdikcә artan
mәcburi köçkün sayından narahatlıq ifadә edilir vә işğal olunmuş әrazilәrdә fövqәladә vәziyyәtin
yaratdığı problemlәrin hәll edilmәsinin vacibliyi vurğulanır. BMT Tәhlükәsizlik Şurası daimi
atәşkәsә nail olmaq vә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn
çıxarılması üçün işğala son qoyulmasını istәyib. Hal-hazırda Azәrbaycan bu qәtnamәlәr
çәrçivәsindә BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsindә tәsbit edilmiş özünümüdafiә hüququndan
istifadә edir, hәmçinin BMT Nizamnamәsinin VII Fәslindә nәzәrdә tutulmuş sülh mühafizә
әmәliyyatlarından istifadә edir.

14-16 sentyabr 2005-ci il tarixindә Nyu-Yorkdakı Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş qәrargahında
toplanan BMT Baş Assambleyası tәrәfindәn 16 sentyabr 2005-ci il tarixindә Dünya Dövlәt vә
Hökumәt Başçılarının Ümumdünya Sammitindә qәbul edilmiş Ümumdünya Sammitinin Nәticәlәrinә
dair Qәtnamәnin 138-ci bәndinә әsasәn dövlәt başçıları hәr bir dövlәtin öz әhalisini soyqırımı,
müharibә cinayәtlәrindәn, etnik tәmizlәmәdәn vә insanlığa qarşı cinayәtlәrdәn qorumaq üçün
mәsuliyyәt daşıdığını tәsdiqlәdi. Bu mәsuliyyәt müvafiq vә zәruri vasitәlәrlә bu cür cinayәtlәrin, o
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cümlәdәn onlara tәhrik edilmәsinin qarşısının alınmasını nәzәrdә tutur. Azәrbaycan buna uyğun
hәrәkәt edir. Beynәlxalq ictimaiyyәt, lazım gәldikdә, dövlәtlәri bu mәsuliyyәti hәyata keçirmәyә
tәşviq etmәli vә kömәk etmәlidir. Beynәlxalq ictimaiyyәt Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı vasitәsilә
BMT Nizamnamәsinin VI vә VIII fәsillәrinә uyğun olaraq әhalinin soyqırımı, müharibә cinayәtlәrindәn,
etnik tәmizlәnmәdәn vә insanlığa qarşı cinayәtlәrdәn qorumağa kömәk üçün müvafiq diplomatik,
humanitar vә digәr dinc vasitәlәrdәn istifadә etmәk mәsuliyyәtinә dә malikdir.

Beynәlxalq tәcrübәdә sülhә mәcburetmә doktrinası bir neçә halda istifadә edilmişdir. Mәsәlәn,
1995-ci il Dayton müqavilәsi çәrçivәsindә Bosniya-Herseqovinada sülhә mәcburetmә prinsipini
tәtbiq edilmişdir. O dövrdә ölkә faktiki olaraq Serbiya Respublikası vә Bosniya vә Herseqovinanın
Müsәlman-Xorvatiya Federasiyasına bölündü vә aralarında qarşıdurma yaşandı. Lakin barışıq
tәdbirlәri nәticәsindә Bosniya vә Herseqovina daxilindә yaradılan "Serbiya Respublikası" nın
separatçı rejimi sülhә mәcbur edildi vә münaqişә hәll edildi.

Digәr bir nümunә әrazilәrin İrlandiya Respublikasına birlәşdirilmәsini tәlәb edәn iyirminci
әsrin әvvәllәrindәn bәri İngiltәrәyә sadiq katoliklәr vә protestantlar arasında qarşıdurmanın
olduğu ingilislәrlә irlandiyalılar arasındakı Ulster münaqişәsidir. Sülhә mәcburetmә tәdbirlәri
nәticәsindә әrazi hazırda İrlandiyaya birlәşdirilmәyib. Sülhә mәcburetmә konsepsiyası BMT
Nizamnamәsi vә BMT-nin sülhmәramlı doktrinası kontekstindә Afrika ölkәlәrindә silahlı qarşıdur-
maların müxtәlif dövrlәrindә tәtbiq edilmişdir.

2 avqust 1990-cı ildә İraqın Küveytә hәrbi müdaxilәsindәn dәrhal sonra BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının 2003-cü ilә qәdәr davam edәn qәrarı ilә ölkәyә sanksiyalar tәtbiq edildi. Sanksiyalar
davam etdikcә İraq hökumәti Küveytlә әrazilәrinә dair mübahisәli mәsәlәyә görә geri çәkilmәk
mәcburiyyәtindә qaldı. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin dәrhal icrası vә sülhә
mәcburetmә mexanizmlәrinin dәrhal tәtbiqi üçün Kamboca, Şәrqi Timor, Ruanda, Somali vә Yu-
qoslaviya presedentlәrindәn bәhs edә bilәrik.

Nәhayәt, onu demәliyәm ki, müharibәyә başlamaq asandır, amma onu başa vurmaq çox
çәtindir. Sülh prosesi hәmişә mürәkkәbdir vә demәk olar ki, heç vaxt münaqişәnin tam hәllinә
gәtirib çıxarmır. Sülhә mәcburetmә әmәliyyatları münaqişәnin tamamilә әdalәtli hәlli üçün vacibdir.

Nәticә vә beynәlxalq birliyә müraciәt

Beynәlxalq tәşkilatları atәşkәsi riyakarcasına pozan vә bir çox günahsız uşağı vә qadını qәtlә
yetirәn Ermәnistana qarşı ciddi addımlar atmağa vә tәcavüzkarın qarşısını almağa çağırırıq.
Dünyada sülhün vә tәhlükәsizliyin qorunması, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunması, beynәlxalq
hüququn norma vә prinsiplәrinә riayәt edilmәsi, mülki şәxslәrin öldürülmәsini qadağan edәn
beynәlxalq konvensiyaların hәyata keçirilmәsindәn mәsul beynәlxalq tәşkilatlar, hәqiqәti
görmәmәzlikdәn gәlә bilmәzlәr. Ermәnistan bütün dünya qarşısında açıq şәkildә vә kobud
şәkildә Azәrbaycana qarşı müharibә aparır. Beynәlxalq tәşkilatların Azәrbaycana qarşı bu
tәcavüzә laqeyd münasibәti, insan dәyәrlәrinә, beynәlxalq hüquqa vә beynәlxalq humanitar
hüquqa açıq hörmәtsizlik kimi qiymәtlәndirmәlidir.

Ümid edirik ki, beynәlxalq tәşkilatlar Ermәnistanın insanlığa qarşı törәtdiyi bu cinayәtlәri
qәtiyyәtlә pislәyәcәk vә tәcavüzkara sanksiya tәtbiq etmәk üçün lazımi tәdbirlәr görәcәklәr.
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Ümumi mәlumat

Ermәnistanın işğalçılıq siyasәtini, tәcavüzkarlığını, terrorçu dövlәtin Azәrbaycanın dinc әhalisinә
qarşı tәxribatlarını, terror aktlarını ifşa edәn, Azәrbaycanın әdalәtli mövqeyini işıqlandıran xarici
media orqanları ermәni lobbisi tәrәfindәn hәdәfә alınır, onlar ölümlә tәhdid edilir. Hәtta neytral,
balanslı mövqe nümayiş etdirәn, Ermәnistanın vә ermәni diasporunun maraqlarına cavab
vermәyәn medianı, siyasәtçilәri, ictimai fәalları hәdәfә almaqda davam edir. Ən qәribәsi dә odur
ki, bu yolverilmәz hallar әsasәn Avropa ölkәlәrindә yaşanır.

İlk olaraq mәlumat üçün bildiririk 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 cәbhә bölgәsindә yerlәşәn yaşayış
mәntәqәlәrimizi ağır artilleriya qurğularından istifadә etmәklә intensiv atәşә tutmuş, nәticәdә
mülki әhali vә hәrbçilәrimiz arasında itkilәrimiz olub. Beynәlxalq hüquqa, xüsusәn özünümüdafiә
hüququna әsaslanaraq Azәrbaycan Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş beynәlxalq sәviyyәdә
tanınmış әrazilәrindә әks-hücum әmәliyyatına başlayıb. 44 gün davam әmәliyyat nәticәsindә
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü bәrpa olundu. Noyabrın 10-da Azәrbaycan, Rusiya prezidentlәri vә
Ermәnistanın baş naziri birgә bәyanat imzaladılar. Birgә bәyanatda Ermәnistan öz üzәrinә
öhdәlik götürüb ki, qarşıdakı 20 gün әrzindә Ağdam, Kәlbәcәr 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.

İşğal olunmuş әrazilәr azad edildikdәn sonra, işğal altındakı Azәrbaycan torpaqlarına qarşı
barbar münasibәti sübut edәn getdikcә daha çox yeni faktlar üzә çıxır. Beynәlxalq ekspertlәri
cәlb etmәklә foto vә video materiallar, hәmçinin digәr maddi sübutlar әsasında biz işğal olunan
әrazilәrdә inventarlaşma vә zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi işlәri aparılacaq.

Son hadisәlәr başlamazdan әvvәl Azәrbaycan bir neçә dәfә Ermәnistanın Azәrbaycana
qarşı yeni müharibә başlamaq niyyәti barәdә dünya ictimaiyyәtinә xәbәrdarlıq edib. Müxtәlif
televiziya kanallarına verdiyi müsahibәlәrdә, hәmçinin BMT tribunasından çıxışı zamanı Azәrbaycan
Prezidenti tәcavüzkar dövlәtin dayandırılmasının zәruriliyini bildirib. 

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 İşlәr nazirlәrinin Moskva Bәyannamәsinin qәbul edilmәsindәn
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 silah-sursat
növlәrindәn istifadә edәrәk, Azәrbaycanın cәbhә bölgәlәrini davamlı top atәşi altında saxlamağa
davam edib. Döyüş bölgәsindәn kәnarda yerlәşәn bölgәlәrә dә raket zәrbәlәri endirilib.
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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 qa-
lıb.

Sentyabrın 27-dәn başlayaraq Ermәnistanın
hәm öz әrazilәrindәn, hәm dә Azәrbaycanın
işğal olunmuş әrazilәrindәn “Tochka-U”, “Elbrus”
vә digәr sistemlәrdәn istifadә etmәklә hәyata
keçirdiyi raket vә artilleriya atәşlәri yaşlı insanlar,
qadınlar vә 11 uşaq daxil olmaqla 93 mülki
şәxsin hәlak olmasına sәbәb olmuş, 407 mülki
şәxs yaralanıb.

(Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğunun açıqladığı yekun statistika)

Gecә saatlarında Gәncә vә Bәrdә şәhәrlәrinin ballistik raketlәrlә bombalanması nәticәsindә
53 mülki şәxs hәlak olmuş, 245 nәfәr 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 ka-
nalının әmәkdaşı xanım Liseron Budulun ha-
zırladığı reportajla bağlıdır. Belә ki, xanım Budul
Azәrbaycana sәfәr edәrәk Gәncә, Bәrdә, Tәrtәr
vә digәr yaşayış mәntәqәlәrindә Ermәnistanın
mülki әhalimizi artilleriya vә raket atәşinә tut-
masının şahidi olub vә bu haqda obyektiv
reportaj hazırlayıb. 

Beylәqan vә Füzulu rayonlarında olarkәn,
Azәrbaycan Jurnalistlәr Şәbәkәsi İctimai Birliyinin
tәmsilçisi  olaraq mәn dә xanım Budulun vә
onu müşayiәt edәn operatorun fәaliyyәtini müşa -
hidә etmişәm. O, cәsur, peşәkar vә işini sevәn
bir jurnalistdir. 

TF1 televiziya kanalının jurnalisti Liseron
Budul cәbhә xәttindә olub vә Azәrbaycan әsgәrlәri
ona ermәnilәrin silah vә sursatlarını qoyub qaç-
dığını söylәyiblәr. Azәrbaycan ordusunun sona
qәdәr gedәcәyini vә torpaqlarımızın hәr qarışını
azad edәcәyini vurğulayıblar. Reportajda әllәrindә
Azәrbaycan vә Türkiyә bayrağı olan insanların,
gәnclәrin, uşaqların “Qarabağ, Qarabağ” deyәrәk,
bayram әhval ruhiyyәsindә olduğu әks olunub.
Jurnalist yeraltı tәbii ehtiyatlarla zәngin olan
ölkәmizin güclü ordusu olduğunu vurğulayıb.
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Reportajda cәbhә xәttinә yaxın yerlәrdә insanların gündәlik hәyatının çәtin olduğu, onların
ermәni silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn atәşә tutulduğu göstәrilib. Qadın vә uşaqların yeraltı xәndәklәrdә
sığınacaq tapdığı diqqәtә çatdırılıb. Mülki әhalinin evlәrinin, mal-qarasının mәhv edildiyi göstәrilib.
Ölәnlәr vә yaralananlardan danışılıb. Ermәnilәrin dinc әhalini fasilәsiz atәşә tutduğu bildirilib.

Reportajın linki: https://www.youtube.com/watch?v=tZCRfq8eoZo

Jurnalist Ermәnistandan birbaşa Gәncәnin mәrkәzindә yaşayış massivinin iki raketlә bomba-
lanmasından danışaraq, dağılmış evlәri göstәrib. Ermәni bombardımanı nәticәsindә uşaq vә
qadın olmaqla 15 nәfәrin hәlak olduğunuvә 50-dәn çox dinc sakinin yaralandığını vurğulayıb.

TF1 televiziya kanalında Azәrbaycanla bağlı yayımlanan 3 dәqiqәlik reportaj ermәni lobbisinә
böyük zәrbә olub. Ermәni lobbisinin üzvlәri sosial şәbәkәlәrdә TF1 televiziya kanalı haqqında
tәhqiramiz fikirlәr, hәdәlәr sәslәndiriblәr. TF1 kanalının reportajı ermәni lobbisinin yaydığı
mәlumatların saxta olduğunu bir daha üzә çıxardıb.

Reportaj yayımlandıqdan sonra Fransadakı ermәni lobbisinin üzvlәri xanım Liseron Budula vә
TF1 kanalının qarşı total hücum vә tәzyiqlәr edib vә jurnalisti ölümlә hәdәlәyiblәr. Liseron Budul
Fransanın ermәni icması tәrәfindәn Facebook vә Twitter sosial şәbәkәlәri üzәrindәn güclü nifrәt
dolu saysız mesajlarların hәdәfinә çevrilib vә onu “genosid törәdәnlәrin fahişәsi” kimi qәlәmә
veriblәr.

Fransadakı ermәni tәşkilatları koordinasiya şura-
sının (CCAF) hәmsәdri Papazyan öz twitter sәhifәsindәn
cәbhә bölgәsindәn әdalәtli reportaj tәqdim edәn televizi-
yaya qarşı kütlәvi etirazlara çağırışlar edib. Hәtta kanalın
boykot edilmәsi barәdә tәkliflәr irәli sürülüb.
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Eyni zamanda jurnalisitin telefon nömrәsi әldә edildikdәn sonra WhatsApp üzәrindәn dә

tәzyiqә mәruz qaldığı deyilir. Televiziya kanalı da hәmçinin sistematik olaraq, sosial şәbәkәlәr,

elektron poçt ünvanı vә telefon zәnglәri ilә narahat edilib. Nәticәdә TF1 hәmin reportajın yayımını

dayandırmaq vә onu sistemdәn silmәk mәcburiyyәtindә qalıb. Bununla belә kanala qarşı etirazlar

hәlә dә davam edir.

Hәtta TF1 kanalının rәhbәr şәxslәrindәn bәzilәrinin ermәnilәr tәrәfindәn başlarının kәsilmәsi

tәhdidi ilә üzlәşdiyi bildirilir.  "Sәrhәdsiz Reportyorlar" Tәşkilatı reportajın müәllifi olan jurnalistin

kәskin tәnqid olunduğunu vә ona qeyri-etik, nifrәt dolu mesajlar göndәrildiyini bildirib vә bu

hadisәni qınayıb.

"Sәrhәdsiz Reportyorlar" Tәşkilatı rәsmi saytı: https://rsf.org/fr/actualites/une-journaliste-au-

teure-dun-reportage-sur-le-conflit-au-haut-karabakh-violemment-prise-partie-en

Ancaq maraqlıdır ki, özünü söz azadlığının müdafiәçisi hesab edәn Fransa hökumәti bu

mәsәlәdә susur vә jurnalisti müdafiә etmir. 

Xatırladaq ki, Fransa, “Şarl Ebdo” jurnalında dünyanın üç sәmavi dinindәn birinin peyğәmbәrinin

karikaturasına söz azadlığı kimi yanaşmışdı. “Şarl Ebdo” nәşri ilә bağlı baş vermiş hadisә zamanı

dünya müsәlmanlarının çoxsaylı etirazına mәhәl qoymayaraq, demokratik azadlıqların müdafiәsinә

qalxan Fransa hökumәtindәn analoji mövqeni tәәssüf ki, biz Azәrbaycan hәqiqәtlәri ilә bağlı

reportaj hazırlamış vә daha sonra ermәni lobbisi tәrәfindәn ölümlә hәdәlәnәn Fransanın "TF1"

kanalının әmәkdaşı Liseron Budula münasibәtdә müşahidә etmәdik. Baxmayaraq ki, Fransa

hökumәti ermәni terrorunun qarşısının alınması istiqamәtindә mütlәq zәruri işlәr görmәli idi.

Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi ilә bağlı balanslı reportaja ermәni lobbisinin açıq tәhdidlәrinin

artması vә buna adekvat reaksiyanın verilmәmәsi bizdә dәrin tәәssüf vә tәәccüb hissi doğurur.

Fransanın “TF-1” kanalından sonra, oxşar tәhdidlәr ABŞ-ın “The New York Times” qәzetinin

redaksiyasına qarşı olub. Ermәni lobbisinin üzvlәri qәzetinin redaksiyasının qarşısında etiraz

aksiyası keçiriblәr. Etirazçılar ermәni bayraqları vә “Qarabağ

münaqişәsinin düzgün işıqlandırılması” tәlәbi ilә redaksiyanın bi-

nasının önünә gәliblәr.  Etirazçıların narazılığına sәbәb “NY

Times”ın İstanbuldakı müxbiri Karlotta Qallın reportajları olub.

Karlotta Qall 1999-cu ildәn “New York Times” qәzetindә çalışır.

Onun Əfqanıstan vә Pakistandan müharibә dövrlәrini әks elәtdirәn

xüsusi reportajları olub. O, peşәkar karyerası dövründә “Financial

Times” vә “The Economist” nәşrlәrindә dә çalşıb. Peşә uğurlarına

görә müxtәlif vaxtlarda mükafatlara layiq görülüb.

XanımKarlottaQalın “Azәrbaycandapartlayışlar, qışqırtılarvәqan”

- “In Azerbaijan, a String of Explosions, Screams and Then Blood”

adlı mәqalәsindә ermәnilәrin Azәrbaycanın dinc әhalisini raketlә

atәşә tutması nәticәsindә onlarca insanın hәlak olması vә yara-

lanması, ev vә obyektlәrin zәdәlәnmәsi qeyd olunur. Qәzet Azәrbaycan Prezidentinin kömәkçisi

Hikmәt Hacıyevin sözlәrini sitat gәtirir: “Danışıqlar prosesini başa vuran әsas mәsәlә Ermәnistanın

Baş Naziri Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermәnistandır” sözlәri olub”.

Reportajınlinki: https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-armenia-

rockets-karabakh.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur

Bu mәqalәdәn sonra “NY Times” qәzetinin İstanbuldakı müxbiri Karlotta  Qall da ermәni

lobbisinin eyni şәkildә mәnәvi vә siyasi terroruna mәruz qalıb. Belә ki, qәzetin redaksiyası vә
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jurnalist Ermәnistanın Azәrbaycanın dinc әhalisini

ballistik raketlә qәtlә yetirmәsini işıqlandırdığına

görә ermәnilәrin ciddi tәzyiqi vә tәhdidi ilә üzlәşib.

Oxşar tәhdidlәr İtaliyanın “La Repubblica”

qәzetinә dә yönәlib. Mәşhur nәşr ermәni lobbisi

tәrәfindәn sosial şәbәkәlәrdә çoxsaylı tәzyiqlәrә

mәruz qalıb.

Qәzeti islampәrәst olmaqda ittiham edәn ermәni

lobbisinin üzvlәri qәzetin müxbiri Peitro Del Reni

Azәrbaycan Prezidenti ilә müsahibәsindә Ermәnistana qarşı qәrәzli suallar verdiyini iddia edirlәr.

“La Repubblica”nın jurnalisti Pietro Del Re Prezident Əliyevә ünvanlandığı “Cәnab Prezident, Siz

artıq qәlәbәni dadmısınız" sualına görә ermәnilәrin qәzәbinә düçar olub. İtaliyanın aparıcı

qәzetinin tanınmış jurnalistini bu suala görә ölümlә hәdәlәnir.

Ermәni lobbisi  vә “Dağlıq Qarabağ etnik tәmizlәmә vә soyqırımı tәhdidi ilә üz-üzә olduğu
zaman hansı dad, hansı lәzzәtdәn söhbәt gedә bilәr? Bu dәqiqә üzr istәyin!” sözlәri ilә onu sosial
mediada tәhdid edirlәr. Artıq mәsәlәyә Rәsmi Bakı da ciddi reaksiya verib. Azәrbaycan
Prezidentinin kömәkçisi Hikmәt Hacıyev Beynәlxalq Sәrhәdsiz Reportyorlar” tәşkilatını vә ATƏT-
in Media Azadlığı üzrә Nümayәndәsini Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin obyektiv reallıqlarını
işıqlandıran peşәkar jurnalistlәrә, mediaya qarşı fiziki, şifahi tәhdidlәri, tәhqiramiz şәxsi hücumları
qınamağa çağırıb.

Sözsüz, belә bir vәziyyәtdә ifadә azadlığı әsas meyar kimi götürülmәli vә bu amilә hörmәt
edilmәlidir. Ermәni diasporu ümumiyyәtlә son dövrlәrdә bütün dünyada müstәqil medianı
susdurmağa cәhdlәr edir, tәhdidlәr edir. Son bir ayda bir çox әcnәbi jurnalist vә ictimaiyyәt
nümayәndәlәri ilә yanaşı, siyasәtçilәr, deputatlar da hücumlara mәruz qalırlar. 
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Rusiyanın tanınmış ictimai xadimlәri - hәrbi ekspert
İqor Korotçenko (fotoda sol tәrәfdә) vә jurnalist Maksim
Şevçenko(fotoda sağ tәrәfdә) Rusiyanın ermәni lobbisi
tәrәfindәn tәhdid edilir, tәhqir olunurlar. Bu cәsur
rusiyalı ekspertlәr Rusiyanın Ermәnistan tәrәfindәn
Qarabağ müharibәsinә qarışmamalı olduğunu
söylәmәkdәn çәkinmәdilәr, çünki bu, beynәlxalq hüquqa
ziddir vә Rusiyanın milli tәhlükәsizliyi baxımından
tәhdidlәr yaradır. Bundan әlavә, bu ekspertlәr silahlı
qüvvәlәri Azәrbaycan torpaqlarını tәrk etmәk istәmәyәn

Ermәnistanın maraqları uğrunda rusiyalıların ölmәmәli olduqlarını vә bu sәbәbdәn baş verәnlәrdәn
ermәnilәrin özlәrinin mәsuliyyәt daşıdığını bildirirlәr.

Nәticәdә, Rusiyanın ermәni lobbisi onlar üçün әlverişsiz olan ekspertlәri susdurmağa
çalışırlar. Bir müddәt әvvәl ermәni milliyәtçilәri Maksim Şevçekonu öldürmәklә hәdәlәyirdilәr. İndi
isә İqor Korotçenkonun şәxsiyyәtini vә lәyaqәtini
gözdәn salmağa çalışırlar. Nüfuzlu "Voennoye
Obozreniye" jurnalının baş redaktoru, Rusiya
dövlәt xadimi İqor Korotçenko indi bütün ermәni
lobbisinin üzvlәrinin  hücumuna mәruz qalıb. 

Oxşar tәhdidlәrlә israilli ekspert Natәvan
Rәşidova-Katsman  da üzlәşib. Oktyabrın 30-da
bir sıra informasiya agentliklәrindә onun da rәyi
olduğu Dağlıq Qarabağla bağlı obyektiv mәqalәlәr
dәrc olunduqdan sonra xanım ekspertә gizli
nömrәdәn zәnglәr olunub. Ona zәng edәn şәxs
rusca çox kәskin vә xoşagәlmәz formada gәlәcәkdә
onları nә gözlәyәcәyi ilә tәhdid edib. Əlbәttә,
müasir dünyada bütün bunlar qәbuledilmәzdir vә
cinayәtdir.

Ermәnistan lobbisi eyni zamanda bu müddәt әrzindә TRT kanalını hәdәfә alıb. Mәlumat üçün
deyәk ki, bu kanal vә digәr Türkiyә mediası münaqişәnin obyektiv şәkildә dünyaya çatdırılmasında
mühüm rol oynayıb. Ermәnistan ordusunun xüsusilә Azәrbaycanın mülki әhalisini hәdәfә almasını
işıqlandıran türk mediası Ermәni lobbisi tәrәfindәn tәhqirlәrә vә tәhdidlәrә mәruz qalıb. 

Bununla yanaşı Ermәnistan münaqişә zonasında fәaliyyәt göstәrәn jurnalistlәrin tәhlükәsizliyini
vә mühafizәsini risk altına atıb. Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı davam edәn hәrbi әmәliyyatları
zamanı hәm öz, hәm dә üçüncü ölkәlәrin vәtәndaşları olan jurnalistlәri istismar etmәk üçün etdiyi
mәsuliyyәtsiz cәhdlәr olub. Xüsusi narahatlıq doğuran haldır ki, Ermәnistan bәzәn jurnalistlәri vә
digәr media mütәxәssislәrini fәal hәrbi әmәliyyatların getdiyi әrazilәrә gәtirәrkәn, onları
döyüşçülәrdәn aydın şәkildә ayırmaq üçün bilәrәkdәn lazımi tәdbirlәr görmәyib.

Bu fotoda Ermәnistan media tәmsilçilә -
rindәn biri lentә alınıb. Görüntüdә özünü
jurnalist kimi tәqdim edәn şәxsin çiynindә
silah görünür. "Jurnalist"in әlindәki mik-
rofonun üzәrindә isә Ermәnistan Müdafiә
Nazirliyinin loqosu әks olunub. Bu
görüntülәr sosial şәbәkәlәrdә ciddi
müzakirәlәrә yol açıb. İstifadәçilәr qeyd
edir ki, beynәlxalq jurnalistika normalarına
әsasәn cәbhә bölgәsinә ezam olunmuş
jurnalistin silah, eyni zamanda, әsgәrlәrin
dә mikrofon daşımaq hüququ yoxdur.
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Müharibә dövründә Ermәnistan Ordusunun söz vә ifadә azadlığına yönәlmiş hücum cәhdi dә
qeydә alınıb.  Cәbhә bölgәsindә peşә borcunu yerinә yetirәn jurnalistlәrin Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin atәşinә mәruz qalması faktları olub. İndiyәdәk Azәrbaycan jurnalistlәri 4 dәfә
Ermәnistan ordusunun hücumuna mәruz qalıb. “Euronews” telekanalının çәkiliş qrupu Azәrbaycanın
işğaldan azad edilmiş Talış vә Suqovuşan kәndlәrindә peşә fәaliyyәtini yerinә yetirәrkәn,
Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn kornet tipli tank әleyhinә raketlә atәşә tutulub. Euronews”un
materialından aydın görünür ki, onların hәdәfi mәhz bu telekanalın çәkiliş qrupu olub. Xoşbәxtlikdәn
media orqanının әmәkdaşları xәsarәt almayıblar, yalnız avtomobilә ziyan dәyib.

Video reportajınadı: “Fighting continues in Nagorno-Karabakh despite the promises of
ceasefires” - “Dağlıq Qarabağda atәşkәs vәdlәrinә baxmayaraq döyüşlәr davam edir”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QJVpBCkJNDo

Nәticә vә yekun rәy  (The result and outcomes )

İstәr "TF1", istәr "New-York Times", istәrsә dә la “La Repubblica” qәzeti vә onun müxbiri
Peitro Del Reni ilә bağlı real vәziyyәt onu göstәrir ki, ermәni lobbi vә diaspor tәşkilatları üçün söz
azadlığı, azad media dәyәrlәri yoxdur. Hәr hansı kütlәvi informasiya vasitәsindә yayımlanmış
material narazılıq doğura bilәr. Amma bu narazılığın normal ifadә vasitәlәri var. Tәәssüf ki, bu
vasitәlәr ermәni lobbisinin üzvlәri üçün  tam yaddır. 

Dünyanın aparıcı media qurumları, insan hüquqları birliklәri vә beynәlxalq tәşkilatları bu
tәhdidlәrә vә mәnәvi tәzyiqlәrә biganә qalmamalıdır. Nә qәdәr ki, ermәni lobbi vә diaspor
tәşkilatına qarşı yerlәşdiklәri ölkәlәr vә beynәlxalq tәşkilatlar ciddi addımlar atmayacaqlar, onlar
da demokratik prinsiplәrә bir o qәdәr sayğısızlıq göstәrәcәklәr. Heç şübhәsiz, bu, olduqca mәnfi
presedent yaradır. Belә tәәssürat yaranır ki, Qәrb cәmiyyәti növbәti dәfә ikili standartlara yol
verir vә özünü, ali dәyәrlәri, konkret bir qrup cinayәtkar hәrәkәtlәr edәn şәxslәrә görә heçә
sayacaq qәdәr aciz durumda göstәrir.

Azad vә obyektiv media nümayәndәlәrinә qarşı xoşagәlmәz, heç bir normalara, әxlaq vә
davranış qaydalarına sığmayan rәftar bütövlükdә söz vә ifadә azadlığı prinsiplәrinә görünmәmiş
hәqarәtdir. Bu  azad media dәyәrlәrinә açıq sayğısızlıqdır.
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Ən başlıca mәqam isә bu cür hallara qarşı zәruri ictimai qınağın, habelә hüquqi mexanizmlәrin
işlәk olmamasıdır. Biz Azәrbaycan Jurnalistlәr Şәbәkәsi olaraq  dünyanın aparıcı media
qurumlarına, insan hüquqları tәşkilatlarına, beynәlxalq alәmin ictimai sektorunda yer alan aparıcı
jurnalistika birliklәrә müraciәt edәrәk onları Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı dünyaya
hәqiqәtlәri çatdıran "TF1", istәr "New-York Times", istәrsә dә la “La Repubblica” media orqanlarına
vә onların әmәkdaşlarına, o cümlәdәn, hesabatda adı çәkilәn müstәqil bloqqer vә media
ekspertlәrinә qarşı ermәni lobbisinin hücumlarına son qoyulmasına kömәk göstәrmәyә, mәsәlә
ilә bağlı qәti vә sәrt mövqe nümayiş etdirmәyә çağırırıq.

Ermәni lobbisinin azad sözә, ifadә azadlığına, jurnalistikanın obyektivlik, tәrәfsizlik vә
qәrәzsizlik prinsiplәrinә qarşı açıq müharibә elan etmәsi bizdә böyük narahatlıq yaradıb. Uzun
illәr peşәkar media sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn jurnalist tәşkilatı olaraq hesab edirik ki, ermәni
lobbisinin bütün dünyada müstәqil medianı susdurmaq cәhdlәri ilk növbәdә beynәlxalq media
institutlarını, tәhqir vә tәhdid olunan hәmin media orqanlarının rәhbәrliyini, rәsmi şәxslәrini
narahat etmәli vә bu qanunsuzluğa açıq etiraz bildirilmәlidir.

Beynәlxalq media, insan haqları tәşkilatları prinsipial mövqe ortaya qoymalıdır. Çünki hәmin
jurnalistlәr reallıqda nә görüblәrsә, onu da çәkib yayımlayıb, media orqanlarında dәrc ediblәr.
Bütün bunlar o qәnaәtә gәlmәyә әsas verir ki, ermәni lobbisi bütün dünyada müstәqil medianı,
haqq sözünü deyәn siyasәtçi vә ictimai fәalları susdurmağa çalışır. Ermәni lobbisinin  maraqlarına
cavab vemәyәn istәnilәn şәxsi ölümlә hәdәlәmәsi mәhz faşizmin daha bir nümunәsidir.

Onu da qeyd etmәk istәrdik ki, bu kimi tәzyiqlәr vә tәhdidlәrә  ümumilikdә Avropada vә
Amerikada qanunvericiliklә ciddi hüquq pozuntusu tәsbit olunur. 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 almalıdırlar. 

Eyni zamanda, xatırlatmaq istәrdik ki, 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 şәrti ilә mülki vәtәndaşlara şamil olunan müdafiә ilә tәmin
edilmәlidirlәr.

Jurnalistlәrin açıq-aydın şәkildә tәsbit olunmuş bu qaydalara riayәt etmәmәlәri medianın
gәrginlik vә nifrәti alovlandırmaq üçün istismar olunması risklәrini artırır, dövlәtlәrin suverenliyinә
vә әrazi bütövlüyünә qarşı qanunsuz güc tәtbiqi nәticәsindә yaranan, beynәlxalq humanitar
hüququn ciddi pozuntuları ilә müşayiәt olunan vәziyyәtlәrә gәtirib çıxarır ki, bu da әrazilәrin işğalı
vә münaqişәlәrin davam etdirilmәsinә sәbәb olur.

Jurnalistlәri bir daha Azәrbaycanın müvәqqәti işğal olunmuş әrazilәrinә sәfәr etmәmәyә,
belәliklә, Ermәnistanın onları istismar etmәsinә imkan vermәmәyә, habelә Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindә fәaliyyәt göstәrәnlәri yuxarıda göstәrilәn tәlәblәrә ciddi şәkildә әmәl
etmәyә, Azәrbaycanın suverenliyini vә әrazi bütövlüyünü pozan hәr hansı bir hәrәkәtdәn, o
cümlәdәn Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı qanunsuz qüvvәlәrdәn istifadәsini tәbliğ etmәkdәn
çәkinmәyә çağırırıq. Bütün bu media nümayәndәlәrinә, xarici jurnalistlәrin Azәrbaycanda akkre-
ditasiyası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının qayda vә qanunlarına ciddi şәkildә riayәt etmәyi
tövsiyә edirik.

Bundan әlavә, bütün aidiyyәti hökumәtlәrarası vә qeyri-hökumәt tәşkilatları vә institutları,
jurnalistlәr, media işçilәri vә әlaqәdar şәxslәrin Ermәnistan tәrәfindәn sonuncunun Azәrbaycana
qarşı hәrbi tәcavüzündә istismarının qarşısını almaq, bütün jurnalistlәrin mülki statuslarına mәnfi
tәsir göstәrmәmәk üçün ciddi şәkildә qayda vә qanunlara әmәl etmәlәrini tәmin etmәk mәqsәdilә
bütün lazımi tәdbirlәri görmәyә çağırırıq.
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Azәrbaycanın vandalizmә uğradılan tarix vә 
mәdәniyyәt abidәlәri haqqında ümumi mәlumat

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 işğal etdiyi Azәrbaycanın 20% torpaqlarına sahib olmaq istәyinә
haqq qazandırmaqdır. Mәhz buna görә dә Ermәnistan işğal altında saxladığı Azәrbaycan әrazilәrindә
müxtәlif әsrlәrә aid olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin vә digәr kateqoriyadan olan
daşınar mәdәni irs nümunәlәrinin dağıdaraq yox edilmәsi vә mәnimsәnilmә kimi qeyri-qanuni
fәaliyyәt hәyata keçirir.   

Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı yeritdiyi tәcavüzkar siyasәt nәticәsindә 10 mindәn çox yer
adları, daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin adları vә yüzlәrlә toponimlәr dәyişdirilәrәk,
ermәni adları ilә әvәz edilmişdir. 

Ermәnistan işğal altında saxladığı Azәrbaycan әrazilәrindә azәrbaycanlıların yaşadıqları kәnd
vә şәhәrlәr xarabalığa çevrilmiş, çoxlu sayda ermәni kilsәlәri inşa edilmişdir.  Elәcә dә, Azәrbaycanın
işğal altındakı bütün әrazilәrindә yüzlәrlә ermәni xaç nişanları quraşdırılmış, tanınmış ermәni ter-
rorçularının xatirәsinә memorial komplekslәr tikilmişdir.   

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
arxivlәşdirilmiş 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 mәnimsәnilmişdir.

Azәrbaycanın 12 dekabr 2000-ci il tarixdәn qoşulduğu, «Silahlı münaqişә zamanı mәdәni
sәrvәtlәrin qorunması haqqında» 1954-cü il tarixli Haaqa Konvensiyası Azәrbaycanın işğal altındakı
әrazilәrindә mәdәni sәrvәtlәrin qorunmasına geniş şәrait yarada bilәr. Belә ki, Azәrbaycanın işğal
altındakı mәdәni irsinin toxunulmazlığının tәmin edilmәsi, beynәlxalq konvensiyalardan irәli gәlәn
tövsiyәlәr vasitәsi ilә beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir. 

1954-cü ildә Haaqada qәbul edilmiş "Silahlı münaqişәlәr zamanı mәdәni abidәlәrin qorunmasına
dair Konvensiya" müharibә dövründә mәdәni mülkiyyәtin qorunmasına hәsr olunmuş ilk beynәlxalq
müqavilәdir. Bu Konvensiyaya әsasәn, hücum edәn tәrәfin mәdәni mülkiyyәtә hörmәt edib
qorumaqla yanaşı, hәm dә işğal edilmiş әrazilәrdә bu mülkiyyәtin oğurlanmasının qarşısının
alınması istiqamәtindә konstruktiv addımlar atmaq öhdәliyi var. Konvensiyaya üzv dövlәtlәr “mәdәni
mülkiyyәtә qarşı yönәlmiş vandalizm aktlarını qadağan etmәk, qarşısını almaq vә zәrurәt yaranarsa,
mәdәni mülkiyyәtә qarşı yönәlmiş oğurluq, qarәt vә qanunsuz mәnimsәnilmәnin istәnilәn formasına
son qoymaq" barәsindә razılığa gәliblәr.   1954-cü il Haaqa Konvensiyasına 1999-cu ildә qәbul
edilmiş İkinci Protokolu silahlı münaqişәlәr zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması dairәsini daha
da genişlәndirmişdir. Xüsusilә Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğalı kontekstindә, Protokolun
9-cu bәndi işğalda iştirak edәn tәrәfin "işğal edilmiş әrazilәrә münasibәtdә" mәdәni mülkiyyәtin,
istәnilәn arxeoloji qazıntı nümunәsinin qanunsuz ticarәti, bu әrazilәrdәn çıxarılması, abidәlәrin
mәdәni, tarixi vә ya elmi xüsusiyyәtinin dәyişdirilmәsi vә ya dağıdılmasının qadağan etmәsi vә
qarşısının almasını tәsbit edir.
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Eyni zamanda “Mәdәni dәyәrlәrin qeyri-qanuni yolla gәtirilmәsinin, aparılmasının vә mülkiyyәt
hüququnun verilmәsinin qadağan edilmәsi vә qarşısının alınmasına yönәlmiş tәdbirlәr haqqında”
1970-ci il Paris Konvensiyası vә “Oğurlanmış vә qeyri-qanuni yolla ölkәdәn çıxarılmış mәdәni
dәyәrlәr haqqında” 1995-ci il Konvensiyasında tәsbit edilәn müddәalara әsasәn silahlı münaqişәlәr
zamanı mәdәni mülkiyyәt vә mәdәni irsә qarşı әmәllәr, beynәlxalq cinayәt hüququ ilә hәrbi cinayәt
hesab olunur.  Haaqa konvensiyasında, konvensiyanın tәtbiq edilmәsi qaydalarını müәyyәn edәn
icraedici reqlament vә işğal edilmiş әrazilәrdәn mәdәni dәyәrlәrin çıxarılmasını qadağan edәn
protokol da qәbul edilmişdir.         

21 dekabr 2012-ci il tarixindә  Parisdә YUNESKO-nun Silahlı Münaqişәlәr Zamanı Mәdәni
Mülkiyyәtin Qorunması üzrә Komitәsinin 7-ci sessiyasında Azәrbaycanın tәşәbbüsü ilә işğal
edilmiş әrazilәrdә mәdәni mülkiyyәtin qorunması haqqında qәrar qәbul edilmişdir. Qәrarda
işğalçı ölkәlәr tәrәfindәn işğal edilmiş әrazilәrdә mәdәni mülkiyyәtin qorunması haqqında
hesabatın verilmәsi öhdәliyi vә bu әrazilәrә texniki missiyaların göndәrilmәsi imkanları әks
olunmuşdur. 

18-19 dekabr 2013-cü il tarixindә Parisdә keçirilәn YUNESKO-nun Silahlı Münaqişәlәr Zamanı
Mәdәni Mülkiyyәtin Qorunması üzrә Komitәsinin 8-ci Sessiyasında qәbul edilmiş digәr  sәnәddә
Silahlı münaqişәlәr zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması haqqında 1954-cü il Haaqa Konvensiyası
vә onun iki protokolunda işğal edilmiş әrazilәrә aid müddәaların hüquqi tәhlili, onların hәyata
keçirilmәsi mexanizmlәri, monitorinq mәqsәdilә YUNESKO tәrәfindәn texniki missiyaların
göndәrilmәsi, YUNESKO-nun Baş Direktoru tәrәfindәn BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası vә Baş
Mәclisindә qәbul olunacaq qәtnamәlәrdә işğal edilmiş әrazilәrdә mәdәni mülkiyyәtin qorunması
mәsәlәsinin diqqәtә çatdırılması vә s. öz әksini tapmışdır.               

Ermәnistan Respublikası tәrәfindәn Azәrbaycanın mәdәni irsinә qarşı törәdilmiş cinayәt
әmәllәrinin, elәcә dә abidәlәrә dәymiş zәrәrlәrin qiymәtlәndirilmәsinin aparılması “Tarix vә
mәdәniyyәt abidәlәrinin qorunması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 10 aprel 1998-ci il
tarixli 470-IQ nömrәli Qanununa,  “İşğal altındakı Azәrbaycan әrazilәrindә itki vә tәlәfatların
qiymәtlәndirilmәsi” haqqında Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 26 fevral 2014-cü il
tarixli 51s nömrәli sәrәncamına, «Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin qorunması
haqqında» 1954-cü il tarixli Haaqa Konvensiyasına vә  2012-ci ildә Parisdә keçirilәn YUNESKO-
nun Silahlı münaqişәlәr zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması üzrә Komitәsinin 8-ci sessiyası
çәrçivәsindә işğal edilmiş әrazilәrdә mәdәni mülkiyyәtin qorunması haqqında qәbul etdiyi
sәnәdlәrә vә digәr normativ aktlara uyğun hәyata keçirilmәlidir.

Belә ki, ermәnilәr işğalda saxladıqları Azәrbaycan әrazilәrindәn qarәt etdiklәri daşınan tarix
vә mәdәniyyәt abidәlәrini mәnimsәyәrәk onların bir qismini dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә satışa
çıxarmış, bir qismi nüfuzlu şәxslәrә hәdiyyә edilmiş, bir qismini isә İrәvan şәhәrinin müxtәlif
müәssisәlәrindә saxlayırlar. Buna;

• 1993-cü ildә Laçın tarix vә diyarşunaslıq muzeyindәn aparılmış gümüş әl çantası Londondakı
"Sothebychr ("39")s" auksionunda 80.000 ABŞ dollarına satılıb.

• 1998-ci ildә bir yazılı daş nümunәsi ermәni etnoqraflar tәrәfindәn İrәvan şәhәrinә aparılaraq
Matadaran qәdim әlyazmalar muzeyindә 3437 nömrә altında saxlanır.

• 1993-2016-cı illәr әrzindә ABŞ, Almaniya, Fransa, İngiltәrә, Sәudiyyә Ərәbistanı vә digәr
ölkәlәrdә ermәni brendi altında Azәrbaycandan qarәt edilib aparılan xalçaların satışa çıxarılmışdır.

• 63 mәscid tamamilә dağıdılmış, 4 mәscid isә sökülәrәk tanınmaz hala salınmışdır.
• 71 türbә, 500 qәbiristanlığın dağıdıldığını,
• 136678 daşınan mәdәni-irs nümunәlәrinin, o cümlәdәn muzey eksponatlarının ermәnilәr

tәrәfindәn mәnimsәnildiyini, 
• 7000 memarlıq abidәsinin baxımsızlıqdan uçulmaq tәhlükәsi qarşısında qaldığını,
• Xocavәnd rayonundakı Amaras mәbәdi, Şuşa şәhәrindәki Saatlı mәscidi, Kәlbәcәr

rayonundakı Gәncәsәr mәbәdi, Laçın rayonundakı Ağoğlan mәbәdi, Soltan Əhmәd sarayı vә
digәrlәri qeyri-qanuni tәmir edilәrәk formaları dәyişdirilәrәk divar yazılarının silindiyini,

• 1161 Arxeoloji abidәlәr üzәrindә qeyri-qanuni qazıntılar aparıldığını,
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• Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindә qeyri-qanuni fәaliyyәtә yol verilәrәk Ağdamın
Şahbulaq yaylağında 1, Xocalı rayonu әrazisindә 4, Xankәndi şәhәrindә 3, Şuşa şәhәrindә 3,
Şuşa-Füzuli yolunda 1, Kәlbәcәr rayonu әrazisindә 2, Laçın şәhәrindә 1, Laçın rayonunun Zabux
kәndindә 1, Ağdәrәdә 2, Martuni qәsәbәsindә 1, Hadrud rayonunda 3 yeni ermәni kilsәsi inşa
edildiyini misal göstәrmәk olar.

Azərbaycanın işğal altında qalan tarix və mədəniyyət abidələrinə qarşı Ermənistanın
qeyri-insani siyasəti qanunla yolverilməzdir. 

Mәdәni dәyәrlәrin hüquqi statusunu tәnzimlәyәn beynәlxalq normativ sәnәdlәrә görә,
Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә talan edilәrәk xarici ölkәlәrә aparılan, Azәrbaycanın
daşınan mәdәni dәyәrlәri   Ermәnistan Hökumәti tәrәfindәn Azәrbaycana qaytarılması tәmin
edilmәlidir.

İslam dini abidәlәrinin mәhv etmәk
Ermәnistanın dövlәt siyasәtinin tәrkib hissәsidir 

Ərazisinin 20%  ermәni tәcavüzünә mәruz qalan Azәrbaycanın milli-mәdәni dәyәrlәrini,
geyimlәrini, memarlıq sәnәtinin nümunәlәrini, inanc yerlәrini, ibadәt yerlәrini, musiqi әsәrlәrini,
musiqi alәtlәrini vә digәr sәnәt әsәrlәrini vә tәtbiqi sәnәt nümunәlәrini, o cümlәdәn folklorunu,
toponimlәrini, elәcә dә tarixi әsәrlәri, yazılı nümunәlәrini birdәfәlik vә ya tәdricәn yox edilmәsini
vә ya mәnimsәnilmәsini hәdәf götürәn Ermәnistan Respublikası işğal altında saxladığı Azәrbaycanın
bütün milli mәdәni dәyәrlәrinin planlı vә sistemli şәkildә mәhv edilmәsini hәyata keçirir. 

Ermәni işğalı altında olan Azәrbaycan әrazilәrinin mәnimsәnilmәsi üçün mәdәni irs nümunәlәrinin
mәhv edilmәsi ermәni din xadimlәrinin vә Ermәnistan Hökumәtinin Dövlәt siyasәtinin әsasını
tәşkil edir. Ermәnistanın bu fәaliyyәti isә beynәlxalq hüquqda vandalizm aktı hesab olunur. 

Müasir zamanlarda da davam edәn rәsmi vandalizm, Ermәnistan tәrәfindәn işğal altında
saxlanan Dağlıq Qarabağ vә әtraf rayonların  әrazilәrindә Azәrbaycan xalqına mәxsus islam dini
dәyәrlәrini (türbәlәr, mәscidlәr, pirlәr, ziyarәtgahlar, qәbirüstü abidәlәr, qәbiristanlıqlar vә s.)
dağıdır, tamamilә mәhv edir, vandalizmә uğradırlar. Belә ki, Ermәnistan hökumәti, öz işğalı
altında saxladığı Azәrbaycan әrazilәrini mәcburi şәkildә ermәnilәşdirmәklә, bu torpaqları
mәnimsәmәyә burada yeni bir dövlәt qurmağa çalışır. Halbuki bu әrazilәrdә tarixәn ermәni
dövlәti olmamışdır. Bu  әrazilәrdә ermәni dövlәtinin olmamasını tәsdiq edәn  ermәni tarixçisi
Gevorq Aslan 1914-cü ildә “Ermәnistan vә ermәnilәr” әsәrindә yazırdı: “Ermәnilәrin dövlәtlәri
olmayıb. Onlarda vәtәn hissi, vәtәnә bağlılıq siyasәti yoxdur. Ermәni tәәssübkeşliyi yalnız onların
yaşadıqları yerlәrlә bağlıdır”. 

Heç bir tarixi dövlәtçilik әnәnәsi olmayan bir xalqın nümayәndәlәrinin, XIX әsrin sonlarından
Rusiya dövlәti tәrәfindәn mәskunlaşdırıldıqları Qarabağda vә onun әtraf әrazilәrindә mövcud
olan  VIII-IX, XIII-XVI, XVII-XX әsrlәrә aid olan mәscid memarlığını mәhv edәrәk bu torpaqlarda
dövlәt yaratmaq istәyi heç bir qanuna vә insanlığa sığmayan hadisәdir. 

Dağlıq Qarabağ vә әtraf rayonların әrazilәrindә   rәsmi fәaliyyәt göstәrmiş 72 müsәlman
mәscidi vә 140 inanc yerlәri vә ziyarәtgahlar olmuşdur.  (Şuşada 17 mәhәllә mәscidi, Ağdamda
5 mәscid, 18 inanc yeri vә ziyarәtgah, Füzulidә 17 mәscid, 20 inanc yeri vә ziyarәtgah,
Zәngilanda 12 mәscid, 19 inanc yeri vә ziyarәtgah, Cәbrayılda 5 mәscid, 37 inanc yeri vә
ziyarәtgah, Qubadlıda 8 mәscid 20 inanc yeri vә ziyarәtgah,  Laçında 9 mәscid 21 inanc yeri vә
ziyarәtgah, Kәlbәcәrdә 2 mәscid, 5 inanc yeri vә ziyarәtgah mövcud olmuşdur.  

1992-ci ildәn Ermәnistan Respublikasının işğalı altındakı 210 mәscid vә digәr inanc yeri vә
ziyarәtgahlardan  yalnız 4 mәscid vә bir neçә türbә  dağıdılsa da, hәlәlik formalarını saxladığının,
qalan 200-ә yaxın abidәnin isә ermәnilәr tәrәfindәn  tamamilә dağıdılaraq tarixә qovuşdurulduğunun
şahidi oluruq. 
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Ağdam cümә mәscidi

Ağdamın cümә mәscidi 1868–1870-ci illәrdә bu dövr Qarabağ memarlığının aparıcı sәnәtkarı
memar Kәrbәlayi Sәfi Xan Qarabaği ucaltmışdır. Ağdam cümә mәscidinin ibadәt otağında
planının әsasını ortasında dörd sütun olan әnәnәvi dördkünc әrazi tәşkil edir. Ərazinin şәrq vә
qәrb tәrәflәrinin hәr birindә qurulmuş üç dәrin taxça sırası ibadәt yerinin sahәsini genişlәndirib
onu düzbucaqlı etmişdir. 

Ağdam cümə məscidi işğaldan əvvəl və sonra

İbadәt otağının cәnub divarının ortasında uca mehrab taxçası quraşdırılıb. Yan taxçaların üstü
interyerә yönәlәn eyvan şәklindә olub qadınların ibadәti üçün nәzәrdә tutulmuşdur. İbadәt otağı
yan eyvanların ortalarında vә mehrab taxçasının yanlarında olan pәncәrәlәrdәn işıqlanır. 
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İbadәt otağının interyer tәrtibatı çox ciddi olub kamil tektonik quruluşun bәdii effekti ilә diqqәti
cәlb edir. Sadә bәzәkli mehrab taxçasının üzәrindәki kitabәdә dekor ustasının adı (mәrhum
Kәrbәlayi Nәqqaş Tәbrizinin oğlu ustad Mәhәmmәd Nәqqaş Tәbrizi) vә tәmir tarixi (hicri 1331,
miladi 1913-cü il) yazılmışdır. Mәscidin şimal tәrәfindәki giriş qapısı dәrin eyvan-bastağ içәrisindә
verilmiş, açıq eyvanın yanlarında isә iki mәrtәbәli otaqlar yerlәşdirilmişdir. Şimal fasadın
künclәrindә qurulan minarәlәr mәscidin simmetrik plan quruluşunu tamamlamaqla ona bütövlükdә
dördkünc görkәm vermişdir.

Mәscidin klassik sadәliyi, hәndәsi forma tәmizliyi ilә seçilәn vә funksional tәlәblәrә mükәmmәl
cavab verәn planı var. İç yerlәşgәlәri günbәz, tağ vә tağbәndlәrlә örtülü olan mәscidin daşdan
tikilmiş kubik tutumu Qarabağ zonası üçün әnәnәvi olan dördenişli bütöv çardaqla örtülmüşdür.
Çardağın şimal fasada çıxan uclarından kәrpic minarәlәr yüksәlir. Minarәlәrin incә silindrik
tutumları üfüqi kәmәrlәrlә hissәlәrә bölünmüş vә hәr hissәnin sәthi kәrpic hörgüsündәn yaranmış
sadә naxışlarla üzlәnmişdir.  

Ağdam mәscidi ermәnilәr tәrәfindәn işğal edildiyi dövrdә çox ciddi dağıntılara mәruz qalmışdır.
Bu mәscid ermәni işğalından bir ay sonra üzәrinә benzin tökdürülәrәk yandırıldı. Ermәnistan
Respublikasının müvafiq dövlәt qurumları tәrәfindәn Ağdam mәscidinin rәsmi şәkildә tәhqir olun-
masına vә dağıdılmasına qәrar verildiyi barәdә ermәni mәtbuatından mәlumatlar әldә edilmişdir. 

Mәscidin minarәlәri daxildәn tamamilә sökülmüş, tavanı bir neçә yerdәn uçurdulmuş, daxili
tәrtibatı, dizayn vә divar yazıları pozulmuş, hücrәlәri vә yardımçı otaqları uçurdulmuş, dağıdılmış
vә  tamamilә yararsız hala salınmışdır. Mәscidin bәzәk әşyaları, texniki avadanlıqları, qurğuları,
bәrk vә yumşaq avadanlıqları qarәt edilәrәk Ermәnistana daşınmışdır.

Mәscidin daxili vә xarici divarları üzәrindә ermәni vә rus dillәrindә Azәrbaycan xalqına vә
millәtinә qarşı alçaldıcı vә tәhqir edici ifadәlәr vә sözlәr yazılmışdır. Ermәnilәr 10 ildәn çox bir

Yandırıldıqdan sonra məscidin minarəsinin daxili görünüşü 
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müddәt әrzindә  Mәscidin ibadәt zalında vә yardımçı otaqlarında mal-qara vә donuz saxladılar,
yәni mәsciddәn uzun illәr tövlә kimi istifadә etdilәr. Bu, ermәnilәr tәrәfindәn azәrbaycanlılara
qarşı törәdilәn çox qәddar bir vәhşilik idi.

2016-cı ildә Ermәnistan prezidenti Serj Sarkisyanın İrana sәfәri әrәfәsindә Ağdam cümә
mәscidinin içәrisini peyindәn tәmizlәmәk üçün ermәni ordusunun Qarabağdakı komandanlığına
göstәriş verildi. Bir ay әrzindә mәscidin içәrisi vә әtrafı ermәni әsgәrlәri tәrәfindәn peyindәn
tәmizlәndi.

Ağdam mәscidi ermәni tәcavüzündәn sonra aşağıdakı dәyişikliklәrә mәruz qalmışdır:  

• Ermәnistan Respublikasının müvafiq dövlәt qurumları tәrәfindәn, azәrbaycanlıların ibadәt
yeri olan Ağdam mәscidinin rәsmi şәkildә tәhqir olunmasına vә dağıdılmasına şәrait yaradılmışdır.  

• Mәscid ermәni işğalından bir ay sonra üzәrinә benzin tökdürülәrәk yandırıldı. 
• Mәscidin minarәlәri daxildәn tamamilә sökülmüş, tavanı bir neçә yerdәn uçurdulmuş, daxili

tәrtibatı, dizayn vә divar yazıları pozulmuş, hücrәlәri vә yardımçı otaqları uçurdulmuş, kommunal
vә kommunikasiya xәtlәri dağıdılaraq tamamilә yararsız hala salınmışdır.

• Mәscidin bәzәk әşyaları, texniki avadanlıqları, qurğuları, bәrk vә yumşaq inventarları qarәt
edilәrәk Ermәnistan Respublikasına aparılmışdır.

• Mәscidin daxili vә xarici divarları üzәrindә ermәni vә rus dillәrindә Azәrbaycan xalqına vә
millәtinә qarşı alçaldıcı vә tәhqiredici ifadәlәr yazılmışdır.

• Ermәnilәr 10 ildәn çox bir müddәt әrzindә  mәscidin ibadәt zalında vә yardımçı otaqlarında
mal-qara vә donuz saxladılar. Mәsciddәn tövlә kimi istifadә etdilәr

Abidә 1993-cü il iyul ayının 23-dәn etibarәn Ermәnistanın Respublikası hәrbi qüvvәlәrinin
işğalı altında olmuşdur. Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 1992-1994-cü illәrdә

Dağıdıldıqdan sonra məscidin daxili interyerinin vəziyyəti
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Azәrbaycan әrazilәrinin 20%-i  işğal etdildikdәn sonra Ağdam cümә mәscidi dә dağıdılaraq yerlә-
yeksan edilmişdi. Ermәnilәr tәrәfindәn mәscidin minarәlәrinә ciddi ziyan yetirilmiş, tavanı
uçurdulmuş, divar yazıları pozulmuş, interyerinә ermәni vә rus dillәrindә azәrbaycanlılara qarşı
tәhqiramiz ifadәlәr yazılmışdır.

Ermənilər 10 ildən çox bir müddət ərzində məsciddən tövlə kimi istifadə etdilər
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Məscidin ibadət zalında və yardımçı otaqlarında mal-qara və donuz saxladılar
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Məscidin daxili və xarici divarları üzərində erməni və rus dillərində Azərbaycan 
xalqına və millətinə qarşı alçaldıcı və təhqiredici ifadələr və sözlər yazılmışdır.
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2016-cı ildə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın İrana səfəri ərəfəsində 
Ağdam cümə məscidinin içərisini peyindən təmizləmək üçün erməni ordusunun 

Qarabağdakı komandanlığına göstəriş verildi.  
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Yuxarı Gövhәr ağa mәscidi

Yuxarı Gövhәr ağa mәscidini 1883-1884-cü illәrdә İbrahim xanın qızı Gövhәr ağanın vәsaiti
hesabına memar Kәrbәlayı Sәfixan Qarabaği tikmişdir. Bu abidә Şuşanın Böyük Cümә Mәscididir.

Mәscidin ibadәt salonu üçnefli olub planda kvadrata yaxın formadadır (190 х 185 m). Şimal
tәrәfdәn ona artırılan üçtağlı eyvan (14,5 x 5,0 m) Cümә mәscidinin planına düzbucaqlı forma
(26,5 x 21,5 m) verir. Eyvanın künclәrindә iki minarә vә ibadәt salonunun yanlarındakı balkonlara
– qadın bölümünә pillәkәnlәr yerlәşdirilib. Mәscidin ibadәt salonu 6 daş sütunla neflәrә bölünüb.
Yan bölmәlәr sivri tağbәndlә örtüldüyü halda ortadakı iki kvadrat planlı hissә günbәzlә örtülür.
Salonun interyeri ikiqat pәncәrәlәrlә işıqlandırılır. Mәscid binası bütünlüklә daşdan tikildiyi halda
onun minarәlәri tamamilә kәrpicdәn yığılmışdır. Minarәnin silindrik gövdәlәri üfüqi kәmәrlәrlә üç
hissәyә bölünmüş vә hәr bölüm fәrqli kәrpic hörgüsü naxışları ilә üzlәnmişdir.

Abidә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li qәrarı
ilә Ölkә әhәmiyyәtli daşınmaz Tarix vә Mәdәniyyәt abidәlәrinin siyahısına daxil edilmişdir.

Abidә 1992-ci il may ayının 8-dәn etibarәn Ermәnistan Respublikası hәrbi qüvvәlәrinin  işğalı
altındadır. 

Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 1992-1994-cü illәrdә Azәrbaycan әrazilәrinin
20%-i  işğal edildikdәn sonra Yuxarı Gövhәr ağa mәscidi dә dağıdılaraq yerlә yeksan edilmişdir.
Ermәnilәr tәrәfindәn mәscidin әsas binası vә minarәlәri zirehli texnikaların atәşlәrinә mәruz
qalaraq abidәyә ciddi ziyan dәymişdir. Tavanı bir neçә yerdәn uçurdulmuş, daxildәn vә xaricdәn
divar yazıları pozulmuş, interyerinә ermәni vә rus dillәrindә azәrbaycanlılara qarşı tәhqiramiz
ifadәlәr yazılmışdır.  

Yuxarı Gövhәr ağa mәscidi Ermәnistanın Respublikası tәrәfindәn işğal edildiyi dövrdә
aşağıdakı dәyişikliklәrә mәruz qalmışdır.

• Ermәnistan Respublikasının müvafiq dövlәt qurumları tәrәfindәn azәrbaycanlıların ibadәt
yeri olan Yuxarı Gövhәr ağa mәscidinin rәsmi şәkildә tәhqir olunmasına vә dağıdılmasına
göstәriş verilmişdir.      
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• Mәscidin minarәlәri daxildәn tamamilә sökülmüş, xaricdәn atәşә tutulmuş, tavanı bir neçә
yerdәn uçurdulmuş, daxili tәrtibatı, dizayn vә divar yazıları pozulmuş, hücrәlәri vә yardımçı
otaqları uçurdulmuş, kommunal vә kommunikasiya xәtlәri dağıdılaraq tamamilә yararsız hala sa-
lınmışdır.

• Mәscidin bәzәk әşyaları, texniki avadanlıqları, qurğuları, bәrk vә yumşaq inventarları qarәt
edilәrәk Ermәnistan Respublikasına aparılmışdır.

• Mәscidin daxili vә xarici divarları üzәrindә ermәni vә rus dillәrindә Azәrbaycan xalqına vә
millәtinә qarşı alçaldıcı vә tәhqir edici ifadәlәr vә sözlәr yazılmışdır.

2018/19-cu illәr әrzindә abidә fars mәdәniyyәtinin nümunәsi kimi qeyri-qanuni tәmir edilmişdir.

Məscid 2018-ci ildə abidə fars mədəniyyətinin nümunəsi kimi qeyri-qanuni təmir edildi.
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Məscid 2018-ci ildə abidə fars mədəniyyətinin nümunəsi kimi qeyri-qanuni təmir edildi. 
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Məscid ətrafındakı Azərbaycan din xadimlərinə aid 
qəbir daşları ermənilər tərəfindən daim təhqir olunurdu.
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Təmirdən öncə məscid ətrafındakı qəbir daşları sındırılıb dağıdıldı.
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Təmirdən öncə məscid ətrafındakı qarabağlıların inanc yerləri sökülərək yox edildi.

Təmir zamanı Yuxarı Gövhər ağa
məscidinin interyerində formaca

xeyli sayda dəyişiklik edilərək 
orginal görüntü yox edildi.
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Şuşa şәhәri, Aşağı Gövhәr ağa mәscidi

Abidәnin memarlıq xüsusiyyәti vә tarixi -Aşağı Gövhәr ağa mәscidinin baş fasadı xüsusi bәdii
memarlıq hәllinә malikdir. Mәscid 1832-ci ildә inşa edilmişdir. Mәscidә giriş hissәsi üç tağbәndli
geniş eyvanla seçilir. Bütün ciddiliyi ilә simmetriyaya tabe edilәn bu üç tağbәnd mәrkәz
nöqtәsindәn bәrabәr mәsafәdә qoyulmuş bir cüt sәkkizbucaqlı daş sütun vә kәnarlarda
yerlәşdirilmiş digәr iki yarımsütun üzәrindә quraşdırılmışdır. Mәrkәzdә quraşdırılmış oxvari
tağbәnd yan tәrәflәrdәki yarımdairә şәkilli tağbәndlәrdәn nisbәtәn hündürdür. Hәr iki yarımdairә
tağbәndin üstündә isә memar yüngül relyefli xәtlәrlә haşiyәlәnmiş dördbucaqlı hәndәsi fiqurlar
işlәmişdir. Eyvanın hәmin hissәsi hәr iki yandan üzәri üfüqi xәtlәrlә bölünmüş şaquli plyastrlarla
mәhdudlaşır. Eyvanın sağ vә sol tәrәflәrindәki bir cüt alt-üst pәncәrә vә onların yan tәrәflәrindәki
taxçalar ümumi şәkildә haşiyәlәnib. Bu haşiyәlәrin düzbucaqlı şәkildә olmasına baxmayaraq,
pәncәrә vә taxçaların örtük konstruksiyaları yarımdairә şәklindә inşa olunmuşdur. Mәscidin damı
Şuşanın digәr yaşayış binaları kimi dördyamaclı şәkildәdir. Memar Aşağı Gövhәr ağa mәscidinin
minarәlәrini arxa fasadın yan tәrәflәrindә ucaltmışdır. 

Abidә 1992-ci il may ayının 8-dәn etibarәn Ermәnistanın Respublikası hәrbi qüvvәlәrinin
işğalı altındadır. Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 1992-1994-cü illәrdә
Azәrbaycan әrazilәrinin 20%-i işğal edildikdәn sonra Aşağı Gövhәr ağa mәscidi dә dağıdılaraq
yerlә yeksan edilmişdir. Ermәnilәr tәrәfindәn mәscidin әsas binası vә minarәlәri zirehli texnikaların
atәşlәrinә mәruz qalaraq abidәyә ciddi ziyan dәymişdir. Tavanı bir neçә yerdәn uçurdulmuş,
daxildәn vә xaricdәn divar yazıları pozulmuş, interyerinә ermәni vә rus dillәrindә azәrbaycanlılara
qarşı tәhqiramiz ifadәlәr yazılmışdır.  

Aşağı Gövhər ağa məscidi işğaldan sonra  
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Aşağı Gövhәr ağa mәscidi Ermәnistanın Respublikası tәrәfindәn işğal edildiyi dövrdә
aşağıdakı vandallıq hәrәkәtlәrinә mәruz qalmışdır:  

• Ermәnistan Respublikasının müvafiq dövlәt qurumları tәrәfindәn azәrbaycanlıların ibadәt
yeri olan Aşağı Gövhәr ağa mәscidinin rәsmi şәkildә tәhqir olunmasına vә dağıdılmasına qәrar
verilmişdir.      

• Mәscidin minarәlәri daxildәn tamamilә sökülmüş, xaricdәn atәşә tutulmuş, tavanı bir neçә
yerdәn uçurdulmuş, daxili tәrtibatı, dizayn vә divar yazıları pozulmuş, hücrәlәri vә yardımçı
otaqları uçurdulmuş, kommunal vә kommunikasiya xәtlәri dağıdılaraq tamamilә yararsız hala sa-
lınmışdır. İkinci mәrtәbәnin eyvanına düzülmüş sütunlar isә tәmiz yonulmuş ağac materialları
yandırılmış, mәscidin mәdrәsәsi sökülüb dağıdılmış, tәdris vәsaitlәri vә avadanlıqları qarәt edilib
aparılmışdır. 

• Mәscidin hәyәtindәki qәbir daşlarından bir neçәsi sındırılmış, bir neçәsinin isә baş daşının
üzәrindәn yazılar silinmişdir. Mәscidin bәzәk әşyaları, texniki avadanlıqları, qurğuları, bәrk vә
yumşaq inventarları qarәt edilәrәk Ermәnistan Respublikasına aparılmışdır.

№ Adı Tarixi Yerlәşdiyi әrazi

1 Culfalar mәscidi (ikimәrtәbәli) XIX әsr Culfalar mәhәllәsi. Şuşa şәhәri

2 Gövhәr ağa mәscidi (Aşağı) 1832-ci il Şuşa şәhәri

3 Yuxarı Gövhәr ağa mәscidi 1883-84-cü il Şuşa şәhәri

4 Hacı Yusifli mәscidi XIX әsr Hacı Yusifli mәhәllәsi Şuşa şәhәri

5 Saatlı mәscidi XIX әsr Şuşa şәhәri. Köçәrli mәhәllәsi

6 Mamay mәscidi XIX әsr Şuşa şәhәri Mamay mәhәllәsi 

7 Mәrdinli mәscidi XIX әsr Şuşa şәhәri. Mәrdinli mәhәllәsi

8 Quyuluq mәscidi XVIII әsr Şuşa şәhәri Quyuluq mәhәllәsi

9 Seyidli mәscidi XVIII әsr Şuşa şәhәri. Seyidli mәhәllәsi

10 Tәzә mәhәllә mәscidi  XIX әsr Şuşa şәhәri. Tәzә mәhәllә

11 Çöl Qala  mәscidi XIX әsr Şuşa şәhәri.  Çöl Qala mәhәllәsi

12 Xoca Mәrcanlı mәscidi XVIII әsr Şuşa şәhәri. Xoca Mәrcanlı mәhәllәsi

13 Mәscid XIX әsr Şuşa rayonu Malıbәyli kәndi

14 Cümә mәscidi 1868-ci il Ağdam şәhәri

15 Mәscid XIX әsr Ağdam rayonu Boyәhmәdli kәndi

16 Mәscid XVIII әsr Ağdam rayonu Qiyaslı kәndi

17 Mәscid XVIII әsr Ağdam rayonu Papravәnd kәndi

18 Mәscid 1751-1752-ci il
Ağdam rayonu Şahbulaq qalasının 
yanında

19 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Bәy Pirәhmәdli kәndi

20 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Qaraxanbәyli kәndi

21 Mәscid XVIII әsr Füzuli rayonu Qaradağlı kәndi

22 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Qoçәhmәdli kәndi

23 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Aşağı Dilağarda kәndi

24 Mәscid XVIII әsr  Füzuli rayonu Qoçәhmәdli kәndi

25 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Yuxan Veysәlli kәndi

26 Mәscid 1889-cu il Füzuli rayonu Horadiz şәhәri

Azәrbaycanın  ermәni silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn dağıdılan 
vә ya istifadәsiz vәziyyәtә gәtirilәn mәscidlәri haqqında

M  Ə  L  U  M  A  T
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27 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Horadiz şәhәri 

28 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Gecәközlü kәndi

29 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Qacar kәndi

30 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Mәrdanlı kәndi

31 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Dәdәli kәndi

32 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Qorqan kәndi

33 Mәscid XIX әsr    Füzuli rayonu Böyük Bәhmәnli kәndi

34 Mәscid XVII әsr   Füzuli rayonu Qarğabazar kәndi

35 Şeyx Babı mәscidi XII-XIII әsrlәr Füzuli rayonu Babı kәnd mәzarlığı

36 Mәscid XIX әsr  Zәngilan rayonu Zәngilan kәndi

37 Mәscid XIX әsr  Zәngilan rayonu Malatkeşin kәndi

38 Mәscid XVII әsr  Zәngilan şәhәri

39 Mәscid XIX әsr  Zәngilan rayonu Muşlan kәndi

40 Mәscid IX әsr    Zәngilan rayonu Rәzdәrә kәndi

41 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Bartaz kәndi,

42 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Sobu kәndi,

43 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Baharlı kәndi,

44 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Qıraq Müşlan kәndi,

45 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Malatkeşin kәndi

46 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Şәfibәyli kәndi

47 Mәscid XVII әsr Zәngilan rayonu Mincivaan qәsәbәsi

48 Mәscid - Cәbrayıl rayonu Çәlәbilәr kәndi

49 Mәscid XIX әsr  Cәbrayıl rayonu Papi kәndi

50 Mәscid XIX әsr  Cәbrayıl rayonu Mәzrә kәndi

51 Mәscid XIX әsr  Cәbrayıl rayonu Süleymanlı kәndi

52 Mәscid - Cәbrayıl rayonu Daşkәsәn kәndi

53 Mәscid XIX әsr      Qubadlı rayonunu Dәmirçilәr kәndi

54 Mәscid XIX әsr      Qubadlı rayonunu Dondarlı kәndi

55 Mәscid XVIII әsr    Qubadlı rayonunu Yusifbәyli kәndi

56 Mәscid XIX әsr      Qubadlı rayonunu Mahrızlı kәndi

57 Mәscid XV-XVI әsr Qubadlı rayonunu Xәlәc kәndi

58 Mәscid XVIII әsr     Qubadlı rayonunu Mollalı kәndi

59 Mәscid XVIII әsr     Qubadlı rayonunu Mirlәr kәndi

60 Mәscid XVIII әsr     Qubadlı rayonunu Mәmәr kәndi

61 Mәscid Orta әsr Laçın rayonu İrçan kәndi

62 Mәscid XVI-XVII әsr,  Laçın rayonu Köhnәkәnd  kәndi

63 Mәscid XVII әsr, Laçın rayonu Cicimli kәndi.

64 Mәscid XVIII әsr Laçın rayonu Mollalar kәndi

65
Mәscid Kәrbәlayı Sәfәralı Mәrdan oğlu
tәrәfindәn inşa edilmişdir.  

XVIII әsr Laçın rayonu Pircahan kәndi.

66
Mәscid Seyid Əbdülәli tәrәfindәn 
inşa edildiyi güman edilir

XIX әsr Laçın rayonu Seyidlәr kәndi.

67
Mәscid Hacı Mәhәmmәd Hüseyn
tәrәfindәn bacısı Çiçәyin xatirәsinә inşa
edildiyi bildirilir

1878-ci il Laçın rayonu Biçәnis kәndi.

68 Mәscid 1718 әsr  Laçın rayonu Qarıqışlaq kәndi

69 Mәscid Orta әsr Laçın rayonu Qaragöl yaylağı

70 Mәscid XVIII-XIX әsrlәr Kәlbәcәr rayonu Başlıbel kәndi

71 Mәscid XIX әsr Kәlbәcәr rayonu Otaxlar kәndi

72 Mәscid - Muğanlı kәndi Hadrut rayonu
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Əzәli görkәmindәn mәhrum edilmiş memarlıq abidәlәri

Dağyurd Xocalı rayonunun әrazi vahidinә aid kәnddir. Kәndin adı 29 dekabr 1992-ci ilә qәdәr
Saruşen olmuşdur. XIX әsrin sonlarında İrandan Qarabağa köçürülәn ermәnilәr kәndi Saruşen
adlanırmışdılar. Kәndin әhalisi әsasәn XIX әsrin 90-cı illәrindә İrandan köçüb gәlmış ermәni
ailәlәrindәn ibarәtdir. Dağyurd kәndi Azәrbaycanın qәdim әrazilәrindәndir. Oykonim "dağda
salınmış yurd yeri" mәnasını verir. 

Kәnd 1992-ci ildәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin işğalı altındadır. Kәndin içәrisindә yerlәşәn bu
abidәnin XIX  әsrә aid olduğu güman edilir. Abidәnin ümumi görünüşü vә tikinti quruluşu bu abidәnin
özünәmәxsusluğunu göstәrir. Abidәdәn sovet imperiyası dövründә anbar kimi istifadә edilib.
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Təmirdən sonra abidənin üst hissəsi hündürləşdirildi. Çardağı dəmirlə bağlandı.  
Binanın  üzərinə zəng qülləsi də quraşdırıldı.

Dağyurd kәndinin yaxınlığında inşa edilәn Qafqaz Albaniyası dövrünә 
aid olan bu abidә XII-XIII  әsrә aid edilir.  Abidә 1991-ci ildә ermәni terrorçuları 

tәrәfindәn mişen kimi istifadә edilmiş, ağır artileriyadan abidәyә bir neçә
dәfә uzaq mәsafәdәn atәş açılmışdır.  
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Ermənilər öz cinayətlərini gizlətmək üçün abidəni təmir etmək qərarına gəliblər. Belə ki, abidəni təmir
etmək bəhanəsi ilə onu 2014-cü ildə əzəli görünüşündən məhrum etdilər. Şəkildən də göründüyü kimi,
təmir zamanı abidənin sol tərəfinə 2 metrlik divar əlavə edilib. Bir o qədər də binanın ön tərəfi artırılıb.
Binanın tavanı 50 sm-dən çox hündürləşdirilib. Beləliklə, abidə əzəli görkəmindən məhrum edildi

Xocavənd rayonunun Ziyarət dağının zirvəsində inşa edilən Qafqaz Albaniyası dövrünə aid sovmənin
XVII əsrə aid olduğu iddia edilir. Әrazi Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri tərəfindən 2 oktyabr 1992-
ci ildə işğal edilmişdir. Sovmələrin tikinti üslubu və özünəməxsus xüsusiyyətləri Şərq xristianlığı
memarlığından kəskin şəkildə fərqlənir. Abidənin memarlıq quruluşu onun dini ibadətgah olmadığını
təsdiqləyir. Hazırda ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində bu tipli abidələrin hamısını o cümlədən
ziyarət dağında inşa edilən bu abidəni erməni kilsəsi kimi təqdim edirlər. Halbuki yaşayış mərkəzlərindən
uzaq uca bir dağ zirvəsində kilsənin mövcud olması sadəcə mümkün deyil. 
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Ermənilər işğal dövründə abidənin görkəmini dəyişdirdilər.
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Laçın rayonunu Hoçaz kәndi

Hoçaz kәndi Laçın rayonunun әn qәdim yaşayış mәrkәzlәrindәn biridir. Bu әrazi tarixi
baxımdan hәlә tam öyrәnilmәdiyindәn bu әrazinin tarixi barәdә hәlә tam vә qәti fikir söylәmәk
mümkün deyildir. 1992-ci il ermәni işğalından sonra ermәnilәr Hoçaz kәndinin adını dәyişdirәrәk
Hunçak bәzәn Hoçany bәzәn dә Xoçes adlandırırlar. 2016-cı ildә isә Hoçaz kәndinin mәrkәzindә
yerlәşәn bu tarixi әhәmiyyәtli mәbәdin formasını dәyişdirdilәr.

Hoçaz kәndinin әrazisindә antik dövrlәrә aid olan qala tikintisi, Qafqaz Albaniyası dövrünә aid
birnefli sovmә vә elәcә dә süjet xarakterli daş oymalar, at qoç fiqurları vә digәr bәdii daş
sәnәtinin unikal nümunәlәri mövcuddur.

Kәndin mәrkәzindә yerlәşәn tikintisi XII-XIII әsrә güman edilәn Qafqaz Albaniyası dövrünә
aid ikinefli mәbәdin ümumi ölçüsü 13,40x8,15 m divarlarının qalınlığı 105-110 sm-dir. Abidәnin
cәnub fasadının üzәrindәki yazılı daş 1995-ci ildә ermәnilәr tәrәfindәn dәyişdirilmişdir. Abidәnin
tikintisindә pud daşlardan vә әhәngdәn istifadә olunmuşdur.
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Xocavәnd rayonu Tuğ kәndi

Tuğ – Azәrbaycan Respublikasının Xocavәnd rayonunun tarixi cәhәtdәn çox әhәmiyyәtli
inzibati әrazi vahidlәrindәn biridir. Kәnddә 20-dәn çox memarlıq abidәsi mövcuddur. İşğal dövrü
bu abidәlәr ermәnilәr tәrәfindәn ya tamamilә dağıdılıb vә ya sökülәrәk formaları dәyişdirilib.

Bu bina Qarabağ məlikliyinin inzibati yaşayış kompleksinin salamat qalmış bir hissəsidir. İşğala
qədər abidə kompleksinin bu hissəsi ikimərtəbəli olub, üst mərtəbə uçurdulub, birinci mərtəbə
isə orijinal görkəmindən məhrum edilib. İşğal dövrü abidədən muzey kimi istifadə edilirdi.
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Laçın rayonu Mirik kәndi

Mirik kәndi  Hәkәri çayın Minkәnd qolunun sol sahilindә, Bozlu kәndindәn qәrb tәrәfә 2 km
hündürlükdә dәniz sәviyyәsindәn 1440-1520 metr yüksәklikdә yerlәşir. Mirik kәndinin yaranma
tarixi ilk orta әsrlәrә, buradakı ilk insan mәskәnlәrinin mövcudluğu isә ibtidai icma dövrünә qәdәr
gedib çıxır. Bu kәndin әrazisindәki siklop xarakterli memarlıq nümunәlәri, antik qala, yeraltı
mağaralar, tunellәr vә kәhrizlәr Azәrbaycan tarixini öyrәnmәk üçün çox maraqlı, әvәzsiz materiallardır.
İşğaldan sonra ermәnilәrin abidәni öz әzәli görkәmindәn mәhrum ediblәr.
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Ermənilər işğal altında saxladıqları ərazilərdə 700-dən çox Qafqaz Albaniyası memarlığına 
aid tarix və mədəniyyət abidəsinin divar yazılarını ya dəyişdirib, ya da uçurublar. 

Kəlbəcər rayonu ərazisinə aid nümunələr

Qarabağ xanlığının inşa etdiyi  Şahbulaq qalasının divarına xaç rəmzi yerləşdirildi.
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Xocavәnd rayonu Tuğ kәndi

Tuğ kәndinin mәrkәzindә yerlәşәn bu bazilikanın 1197-ci ildә inşa edildiyi güman edilir.
Binadan müxtәlif illәrdә kәndin әrzaq anbarı kimi istifadә edilmişdir. 2014-cü ildә abidәni kilsәyә
çevirmәk istәyәn ermәnilәr abidәni әzәli görünüşündәn mәhrum etdilәr. Abidәnin qarşısına qәbir
daşları düzәrәk burada hansısa övliyyaların yaşadığını iddia edәn yalan mәlumatlar yaydılar.
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Kәlbәcәr rayonu Gәncәsәr monastırı 

Kәlbәcәr rayon Gәncәsәr monastırı1216-1238-ci illәrdә qurulub. Elmi әdәbiyyatda Xәzinәdağ
mәbәdi, lakin abidә Gәncәsәr (ingiliscә: Gandzasar) adı ilә tanınır. Abidә Kәlbәcәr rayonunun
Vәngli kәndindә, Xaçınçayının sol sahilindә yerlәşәn XIII әsr xristian alban monastırıdır. XIII
әsrdәn başlayaraq XIX әsrә qәdәr Gәncәsәr monastırı Qafqaz Albaniyasının dini vә mәdәni
mәrkәzi olmuşdur.

Abidәnin memarlıq xüsusiyyәtlәri 

Hündür qala divarları ilә әhatә olunmuş Gәncәsәr kompleksinә türk-xristian memarlığı üslubunda
inşa edilmiş baş kilsә, ona bitişik dörd mailli dam örtüyündә rotonda yüksәlәn mәbәd binası vә qala
divarlarına içәri tәrәfdәn hörülmüş tikililәr daxildir. Baş kilsәnin xaçşәkilli günbәz kompozisiyası, 16
künclü günbәz barabanı vә onun üzәrindә yüksәlәn çәtir formalı piramidaşәkilli daş günbәz örtüyü
alban dindarlarının son iqamәtgahına xüsusi әzәmәt vә gözәllik verir. Şәrq vә qәrb fasadlarından
fәrqli olaraq şimal vә cәnub fasadlarının memarlıq hәlli, demәk olar ki, eynidir. Onların hәr biri beş
tağla bәzәnmiş, ortadakı әn hündür tağ isә profilli xaçla tamamlanmışdır. Kilsәnin daxilindәki tağların
yuxarı hissәlәri müqәddәs hesab olunan öküz vә qoyun başlarının barelyeflәri ilә bәzәdilmişdir.
Mәbәd kompleksinin memarlıq planlaşdırma vә kompozisiya hәlli, heykәltәraşlıq nümunәlәri vә
diofizit xarakterli elementlәr bu abidәni çoxәsrlik әnәnәlәri olan Qafqaz Albaniyası memarlığına aid
olduğunu tәsdiq edir. Uzun müddәt Alban xristianlarının iqamәtgahı olmuş mәbәd dinin baş xәzinәsi
mәnasında Gәncәsәr adlanmışdır.

Abidә 1993-ci il aprel ayının 03-dәn etibarәn Ermәnistan Respublikası Hәrbi Silahlı Qüvvәlәrinin
işğalı altındadır. Ermәnistan Respublikası, 1992-1994-cü illәrdә Azәrbaycan әrazilәrini işğal etdikdәn
sonra qeyri-qanuni olaraq Gәncәsәr monastırının memarlıq quruluşunda vә interyerindә dә dәyişikliklәr
etmiş, divar yazılarını korlamış,  abidәnin divarları üzәrindә olan bir neçә daş yazıları, elәcә dә xeyli
sayda alban dövrünә mәxsus bir çox bәdii üslubda işlәnmiş ornament vә simvolları tamamilә silmiş,
onlardan bir çoxunun isә formalarını dәyişdirәrәk tanınmaz hala salmışlar. Ermәnistanın işğalı
altında olan abidә bu dövlәtin müvafiq qurumları tәrәfindәn ermәni Qriqoryan dininin mәrkәzi kimi
tәbliğ olunur. Gәncәsәr monastırı 1994-cu ildәn etibarәn Ermәnistan Respublikasının abidәlәri siya -
hısına daxil edilmiş vә ermәni kilsәsi kimi tәbliğ edilir.



165

Gәncәsәr monastırı Ermәnistanın Respublikası tәrәfindәn işğal edildiyi dövrdә aşağıdakı
dәyişikliklәrә mәruz qalmışdır:  

• 2000-ci ildәn tәmir adı altında abidәnin memarlıq quruluşuna ciddi zәrәr yetirilmişdir.
Abidәnin interyerinә vә fasadlarına müxtәlif heyvan fiqurları vә ermәni dilindә yazılar yerlәşdirilmişdir.

• Monastırın hәyәtinә vә monastıra aid olan qәbiristanlığa  2000-2009-cu illәrdә 15-dәn çox
qәbir vә xaçdaşlar quraşdırılmışdır.

• Ermәnilәr, abidәnin daxili interyerindә, yәni daxili divarları üzәrindәki yazılar vә bәdii
nümunәlәr silәrәk qırmızı vә qara rәnglәrlә bütün divarlar boyu ermәni dilindә yazılarla bәzәmәklә
abidәyә әhәmiyyәtli dәrәcәdә zәrәr veriblәr. 

• Kompleksin daxilindәki knyaz Hәsәn Cәlal Dövlәnin qәbri üzәrindәki sinә daşını ermәnilәr
sındıraraq sinә daşı üzәrindә hәkk olunmuş bәdii ornamentlәrin bir çoxunu mәhv ediblәr. 

Kompleksdә aparılan tәmir tikinti işlәri zamanı kompleks divarlarının böyük bir hissәsi mәrmәr
daşlarla örtülmüşdür.

Məbədin divarları rəngli boyalarla yazılmış, Alban knyazı Həsən Cəlalın qəbrinin 
üzərindəki sinə daşı qırılsa da onu yenidən bərpa etməyə cəhd edilmişdir.
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Kompleksdə aparılan təmir tikinti işləri zamanı kompleks divarlarının
böyük bir hissəsi mərmər daşlarla örtülmüşdür
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Xocavәnd rayonu Sos kәndi

Monastır Qafqaz Albaniyasında erkәn xristianlıq dövründәn Alban hәvari kilsәsinin lәğv
edilmәsinә qәdәr ziyarәt edilmiş әn müqәddәs mәbәdlәrdәn biridir. Bu monastırın özәlliyi ondan
ibarәt olmuşdur ki, yerlәşdiyi әrazinin hәm xristian, hәm dә müsәlman әhalisi tәrәfindәn müqәddәs
hesab edilmişdir. Hәmçinin Amaras әrazisi xristianlığın yayılmasından әvvәl dә böyük dini mәrkәz
olmuşdur. Mәbәdin planı IV әsrә aid qәdim mәbәdin planını kiçik әlavәlәrlә tәkrar edәn X әsrә
aid mәbәdin xüsusiyyәtlәrini saxlamışdır. 

1992-ci ildәn Ermәnistanın işğalı altında qalan bu abidәni 2000-ci ildә ermәnilәr tәmir etmәk
bәhanәsi ilә memarlıq quruluşuna ciddi dәyişiklik etdilәr.
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Kәlbәcәr rayonu Vәng kәndi

Dağlıq Qarabağda öz füsunkar gözәlliyi ilә seçilәn belә monastırlardan biri dә keçmiş Ağdәrә
rayonunun әrazisindәki Xotavәng monastırıdır. 
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Rayon Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin 13 oktyabr 1992-ci il tarixli Qәrarına әsasәn lәğv
olunaraq  Tәrtәr, Ağdam, Kәlbәcәr rayonları arasında bölünmüşdür. Bu әrazidә yerlәşәn Xudavәng
monastır kompleksi ("Xotavәng monastırı" - farscadan tәrcümәdә "tәpәdә yerlәşәn" anlamı verir) —
Kәlbәcәrdәn şәrqdә, Ağdәrә-Kәlbәcәr magistral yolunun qırağındakı Bağlıpәyә kәndindәn aşağı,
Ağdәrә tәrәfdә, Kәlbәcәr rayonunun 29 kilometrliyindә yerlәşәn qәdim alban  monastır kompleksidir. 

Monastır VI-VII әsrlәrdә Alban knyazı tәrәfindәn tikilib. XV әsrlәrdә bu abidә Alban knyazlığının
dini mәbәdi olub. Sonralar mәbәd bir neçә dәfә tәmir edilib, ona әlavәlәr olunub vә nәhayәt, Alban
hökmdarı Hәsәn Cәlal tәrәfindәn әsaslı bәrpa edilib.

Mәlumatlar göstәrir ki, Hәsәn Cәlalın arvadı Minә Xatun burada dәfn olunub, anası Arzu Xatun
vә dövrün görkәmli ziyalısı Mxitar Qoş bu mәbәddә olmuş vә xatirә üçün nişan daşları qoymuşdur.
Maraqlısı odur ki, üstü günbәz kimi tikilmiş bu binaların tikintisindә ağac materialından da istifadә
olunmuşdur. 

Binanın divarlarında yağlı boya ilә çәkilmiş çoxlu şәkillәr vә yazılar var idi. Ağdәrәdәn vә
Basarkeçәrdәn gәlәn ermәnilәr hәmin xaç vә yazıların bir hissәsini balta ilә çaparaq mәhv ediblәr.
Alban xaçlarının vә rәsmlәrin yerinә ermәni xaçları qoyub, divarlara ermәni rәsmlәri çәkiblәr. Faktiki
olaraq ermәnilәr bu monastırın da formasının dәyişdirilmәsi işlәrini  hәyata keçiriblәr. Belә ki,
monastırın giriş qapısı әzәli görkәmindәn mәhrum edilmiş, divarları vә xarici interyeri qismәn
dәyişdirilmişdir.

İşğal altındakı abidələr üzərində təmir, bərpa və ya konservasiya işlərinin 
aparılması beynəlxalq qanunlara görə yolverilməzdir.
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Ermənilər bu monastırın formasının dəyişdirilməsi işlərini  həyata keçiriblər.
Monastırın giriş qapısı əzəli görkəmindən məhrum edilmiş, divarları və 

xarici interyeri qismən dəyişdirilmişdir
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Xocalı rayonu Əsgәran qalası

Azərbaycanda "Әsgəran qalası" adı ilə tanınan bu səddi XVIII əsrdə Pənahəli xan 
öz xanlığının şərq sərhədini müdafiə məqsədilə tikdirmişdi (1783-1784). 

İşğal dövrü ermənilər bu abidənin də bir hissəsinin formasını dəyişməyə nail oldular
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Qubadlı rayonu Başarat kәndi

Qubadlı rayonunun Başarat kənd ərazisində ermənilər Qafqaz Albaniyası 
memarlığına aid bu abidənin əzəli görünüşünü 2019-cu ilin yay aylarında dəyişdilər.
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Ağdam rayonu Şahbulaq qalası

Şahbulaq qalası Bayat qalasından öncә Qarabağ xanlığına inzibati mәrkәzi kimi tikilib.
Müdafiә tipli tikili olan qala müәyyәn bir dövr әrzindә Qarabağ xanlığının iqamәtgahı kimi istifadә
olunsa da sonralar xanlığın yay iqamәtgahlarından birinә çevrilib. Saray kompleksi yerli inşaat
materialları olan әhәngdәn vә dağ daşlarından inşa olunmuşdu. 

Şahbulaq qıfılı xan sarayı kompleksi әsasәn yaşayış evlәrindәn, bazar, hamam vә mәsciddәn
ibarәt idi.   Saray kompleksinin tikintisi cәmi iki ilә, yәni 1750-1752-ci illәrdә başa çatmışdır.
Kompleksin mühafizә divarları yaxınlığında xan sarayı yerlәşirdi. Saray plana әsasәn düzbucaqlı
formada tikilmişdi. Kompleksin әtrafı mühafizә divarları, dairәvi vә yarımsilindrik formalı nәzarәtçi
qüllәlәri ilә әhatә olunmuşdu. Divarların hündürlüyü 7 metr, qüllәlәrin hündürlüyü 8,5 metr idi.
Kompleksin girişi Şәrq divarının mәrkәzindәn qoyulmuşdu. Girişin әtrafında bayırdan ikimәrtәbәli
qüllәyәbәnzәr tikinti mövcud idi. Şahbulaq Qıfılının şimal qәrbindә, bulağın yaxınlığında kiçik
ibadәt zalından vә külafirәngidәn ibarәt çox da böyük olmayan bir mәscid dә inşa edilmişdi.
Tәdqiqatçıların qәnaәtinә görә Şahbulaq Qıfıl saray kompleksinin memarlıq üslubu, Qarabağın
mәrkәzi Şuşa şәhәrinin memarlığının davamı vә tәrkib hissәsidir.    

Abidә 1993-cü il iyul ayının 23-dәn  2020-ci ilә qәdәr Ermәnistan Respublikası Hәrbi Silahlı
Qüvvәlәrinin  işğalı altında olmuşdur. 

Ermәnistan Respublikası, 1992-1994-cü illәrdә Azәrbaycan әrazilәrini işğal etdikdәn sonra qeyri-
qanuni olaraq Şahbulaq saray kompleksini tәmir etdirmiş, eyni zamanda kompleksin memarlıq quru-
luşunda vә interyerindә dә dәyişikliklәr edilmiş, divar yazılarını korlanmış, xeyli sayda  Azәrbaycanın
Mәdәni dәyәrlәrini әks etdirәn bir çox bәdii üslubda işlәnmiş ornament vә bәdii daş yazıları tamamilә
silmiş, onlardan bir çoxunun isә formaları dәyişdirilәrәk tanınmaz hala salmışdır. Kompleksin 10
hektarlarla әtraf әrazilәri qazılaraq  torpaqlar yararsız hala salınmış, 15-dәn çox kurqanı(torpaq
qәbirlәri) dağıdılaraq әldә edilmiş maddi sübutlar Ermәnistan Respublikasına aparılmışdır.   

Şahbulaq saray kompleksinin Ermәnistan Milli Ekspedisiya Arxeologiya vә Etnoqrafiya
İnstitutunun әmәkdaşları tәrәfindәn mәruz qaldığı vandalizmin miqyası barәdә:  

• Ermәnistanın işğalı altında olan  Şahbulaq saray kompleksi vә әtraf әrazilәrini dağıntıya
mәruz qoyan qrupun rәhbәri, İrәvan Dövlәt Universitetinin kulturologiya kafedrasının müdiri tarix
elmlәri doktoru  Hamlet Petrosyandır. Bu qrup vә qrupun rәhbәri Hamlet Petrosyan 1992 – 2011-
ci illәr әrzindә işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindәki bütün qazıntılara vә dağıntılara görә
mәsuliyyәt daşıyır. Çünki  2004-cü ildәn işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә aparılan bütün
arxeoloji qazıntılara mәhz o rәhbәrlik edib.

• Qrupun digәr üzvlәri Ermәnistanın Milli Ekspedisiya Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutunun
әmәkdaşları Aqvani Jamkoçyan, Joreza Xaçaturyan, Asmik Marqaryan, Ayka Akopyan, Vardqesa
Safaryan, İrәvan Dövlәt Universitetinin laborantı Lyuba Kirkosyan, Ermәnistan Tarix Muzeyinin
şöbә müdiri Ruben Vardanyan vә digәrlәrindәn ibarәtdir.

• Qazıntı işlәrinә maliyyә dәstәyi Ermәnistanın “Erkir” ictimai tәşkilatlar birliyi reapatrasiya
mәrkәzinә mәxsusdur.

• Şahbulaq saray kompleksinin adı Ermәnistanın müvafiq qurumları tәrәfindәn dәyişdirilәrәk
Surenavan, әtraf әrazilәri isә Tiqranakert adlandırılıb.

• Şahbulaq saray kompleksi ermәnilәr tәrәfindәn tәmir edilәrәk kompleksin daxilindә “Tiqrankert”
adlı tarix muzeyi yaradılmışdır.

• Şahbulaq saray kompleksi әtrafında ermәnilәr qanunsuz olaraq (2005-2019-cu illәr) arxeoloji
qazıntılar apararaq 10 hektarlarla torpaq sahәsini korlamış, sayca 15-dәn çox Xocalı mәdәniyyәtinә
aid kurqanları (torpaq qәbirlәri) dağıdaraq әldә edilmiş maddi sübutları Ermәnistan Respublikasına
aparmışlar.    

• Ermәnistan Respublikasının "arxeoloji qazıntılar" adı altında Azәrbaycanın Ağdam rayonu
әrazilәrindәki belә vandalizm hәrәkәtlәri fasilәsiz olaraq davam etdirilib.



175



176

Ermәni vandalizminә uğramış arxeoloji abidәlәr

Arxeoloji abidәlәr; İnsanın fәaliyyәti ilә әlaqәdar yer altında olan maddi mәdәniyyәt nümunәlәrinin
olduğu güman edilәn әrazilәr; o cümlәdәn qәdim yaşayış mәskәnlәri, ibtidai insan düşәrgәlәri,
mağaralar, elәcә dә kәnd vә şәhәr qalıqları, qәdim müdafiә sistemlәri vә istehkamlar, daş vә torpaq
sәdlәr ağac vә ya daşdan tikilmiş qәdim mühafizә divarlarının qalıqları; dini xarakterli әrazilәr, o
cümlәdәn ziyarәtgahlar, qәdim mәbәd vә monastırların qalıqları, dini ibadәt komplekslәrinin
qalıqları, dini mәrasimlәrin keçirildiyi güman edilәn әrazilәr; qәdim qәbiristanlıqlar, dini vә xatirә
abidәlәri, digәr dәfn yerlәri, kurqanlar vә torpaq qәbir komplekslәri,  küp qәbirlәr,  qәdim tәsәrrüfat
yerlәrinin qalıqları; hәr cür qәdim әşyalar,  qaya vә daş üzәrindә tәsvirlәr vә yazılar, ovçuluqla bağlı
yerlәr, әrazilәr vә izlәrin qalıqları, heyvandarlıq, әkinçilik vә sәnәtkarlıqla bağlı әrazilәr, qәdim
mәdәn istismar izlәri, әmәk alәtlәri, istehsalat kürәlәri, tikinti qalıqları, hidrotexniki qurğuların
qalıqları, nәqliyyat xәtlәri, tikintilәri vә yaşayış mәskәnlәri   vә s.

Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindә  arxeoloji qazıntılar aparmaq mәqsәdilә Ermәnistan
hökumәti, Ermәnistan Ekspedisya Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitunun baş elmi işçisi tarix elmlәri
doktoru Hamlet Petrosyanın rәhbәdliyi ilә daimi komissiya yaratmışdır. 2000-ci ildәn etibarәn daimi
fәaliyyәt göstәrәn bu komissiya Dağlıq Qarabağ vә ona bitişik әtraf rayonlarda, o cümlәdәn Xocalı,
Xocavәnd, Xankәndi, Ağdam, Şuşa, Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının әrazilәrindә olan arxeoloji
abidәlәrin dağıdılması ilә mәşğul olurlar. 

Bu dağıntıların hәyata keçirilmәsinә Ermәnistan ali vә orta ümumtәhsil mәktәblәrinin şagird vә
tәlәbәlәrini, elәcә dә Qarabağın ermәni әhalisini sәfәrbәr edirlәr. Ermәnistan hökumәti vә
“Daşnakstün” ümumdünya terror tәşkilatının nümayәndәlәri bu komissiyanı guya beynәlmilәllәşdirmәk
üçün onun tәrkibinә Böyük Britaniya, İspaniya, Niderland vә İslandiyadan mütәxәssislәr cәlb
ediblәr. Onların bu qeyri-qanuni fәaliyyәti nәticәsindә Dağlıq Qarabağ vә ona bitişik әtraf rayonların
әrazilәrindә kurqanlar, küp qәbirlәr, qәdim tәsәrrüfat yerlәri elәcә dә Xocalı-Gәdәbәy mәdәniyyәtinә
aid bütün arxeoloji mәdәniyyәt nümunәlәri dağıdılaraq yerlә-yeksan edilmişdir.

1954-cü il Haaqa Konvensiyasına 1999-cu ildә qәbul edilmiş İkinci Protokolu silahlı münaqişәlәr
zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması dairәsini daha da genişlәndirir. Xüsusilә Ermәnistanın
Azәrbaycan torpaqlarını işğalı kontekstindә Protokolun 9-cu bәndi işğalda iştirak edәn tәrәfin "işğal
edilmiş әrazilәrә münasibәtdә" mәdәni mülkiyyәtin, istәnilәn arxeoloji qazıntı nümunәsinin qanunsuz
ticarәti, bu әrazilәrdәn çıxarılması, abidәlәrin mәdәni, tarixi vә ya elmi sübut xüsusiyyәtinin
dәyişdirilmәsi vә ya dağıdılmasının qadağan etmәsi vә qarşısının almasını tәsbit edir.

Arxeoloji abidәlәrin mövcudluğunun aşkara çıxarılması vә qeydiyyatının aparılması, abidәlәri
mühafizә tәşkilatlarının nümayәndәlәrindәn böyük diqqәt, işgüzarlıq vә yüksәk peşәkarlıq tәlәb
edir. Lakin Azәrbaycanın işğal altındakı arxeoloji irsin qorunub saxlanmasına mane olan yeganә
sәbәb Ermәnistan Respublikasının dövlәt siyasәtidir.  

Ermәnistanın arxeoloqları tәrәfindәn tәşkil edilәn bu qanunsuz arxeoloji qazıntılar zamanı
ermәnilәr tәrәfindәn  yer altında olan qiymәtli maddi mәdәniyyәt nümunәlәrinin әldә edilәrәk
Ermәnistana daşınır.  Dağlıq Qarabağ әrazilәrinә nәzarәtin olunmaması,  belә qazıntıların
kütlәvilәşmәsinә sәbәb olmuşdur.

Dağlıq Qarabağda ermәni vandalizminә uğrayan, Xocavәnd rayonunun Salakәtin kәndi
yaxınlığında olan   Azıx paleolit düşәrgәsidir.  Azәrbaycan Elmlәr Akademiyası Tarix İnstitutunun
Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Mәmmәdәli Hüseynovun rәhbәrliyi altında 1960 - 1986-cı illәrin
iyun-iyul aylarında Azıx paleolit düşәrgәsindә kompleks şәkildә arxeoloji qazıntı işlәri aparıblar. Kür,
Araz çayları vadisindә  Quruçay dәrәsinin sol sahilindәki Tuğ çökәkliyindә yerlәşәn Azıx  mağarası
qәdim dövrün mәdәni abidәsi kimi YUNESKO-nun mәdәni irs siyahısına düşüb. 

1999-cu ildәn etibarәn hәr il  Ermәnistanın Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutunun alimlәri bu
düşәrgәdә başladıqları arxeoloji qazıntı işlәrinә Böyük Britaniya, İspaniya, Niderland, İslandiya
ölkәlәrinin alimlәrini, Dağlıq Qarabağın ermәni  әhalisini, İrәvan universitetlәrinin tәlәbәlәrini dә
cәlb edirlәr. Ermәnilәr bu qeyri-qanuni vә qeyri-insani әmәllәrinә Rusiya, Fransa vә Amerika
dövlәtlәrindәn  maliyyә dәstәyi ala bilirlәr.  Bununla da Azarbaycanın tarixinә vә mәdәniyyәtinә
qarşı başlanan  cinayәt  işinә  beynәlxalq dәstәk verilir.
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Bu sahәdә әn dәhşәtli mәqam ondan ibarәtdir ki, Qarabağ dağlarının cәnub-şәrq yamaclarının
İran-Azәrbaycan әrazisinin kәsişdiyi әn ucqar zirvәdә, Quruçayın sol sahilindә, dәniz sәviyyәsindәn
900 metr yüksәklikdә yerlәşәn, 1968-ci ildә azәrbaycanlı alimlәr tәrәfindәn kәşf edilmiş Azıx
mağarası xüsusi qәddarlıqla dağıntılara mәruz qoyulmuşdur. 

Tәdqiqatlar göstәrir ki, Azıx mağara-paleolit öz qәdimiliyinә, çoxtәbәqәliliyinә, arxeoloji cәhәtdәn
zәnginliyinә görә dünyada yeganә abidәdir. Bu mağarada qәdim vә orta paleolit daş alәtlәrin texni-
kasından onların tәkamül dәrәcәsini müәyyәn etmәk mümkün olmuşdur. Azıx mağarasında aşkar
olunmuş fauna vә arxeoloji materiallar Azәrbaycan әrazisindә azıxantropların tәsәrrüfat fәaliyyәti
haqqında geniş tәsәvvür yaratmışdır. 

Belә bir möhtәşәm abidә Ermәnistan hökumәti tәrәfindәn 1992-ci ildәn 2001-ci ilәdәk silah
anbarı kimi istifadә edilmiş, 2001-ci ildәn etibarәn mağarada qanunsuz arxeoloji qazıntılara start
verilmişdir. Bu qazıntı işlәrinә rәhbәrlik edәnlәr Böyük Britaniya vәtәndaşı Tanya Kinq-Ovanesyan,
İspaniya vәtәndaşı Patris Domindes vә Ermәnistan vәtәndaşları Levon Episkopesyan vә Hamlet
Petrosyan olmuşdur.

1992-ci ildәn Ermәnistan Respublikasının işğalı altına olan bu abidә ermәnilәr tәrәfindәn 2001-
ci ildәn başlayaraq tamamilә dağıdılmış vә talan edilmişdir. 

Azıx mağarasında
ermənilər tərəfindən 

qeyri-qanuni arxeoloji
qazıntı işləri aparılırdı.
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1999-cu ildən etibarən hər il  Ermanistanın Arxeologiya va Etnoqrafiya İnstitutunun
alimləri, bu düşərgədə başladıqları arxeoloji qazıntı işlərinəBöyük Britaniya, İspaniya, 

Niderland, İslandiya ölkələrinin alimlərini də cəlb etmişdilər
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Ağdam rayonunun Şahbulaq әrazisindәki qәdim yaşayış mәskәnlәrini vә kurqanları istismar
etmәk üçün Ermәnistan hökumәti 2000-ci ildә ekspedisiya arxeoloji kәşfiyyat qrupu yaratdı. 

Ermәnistanın Qarabağa göndәrdiyi arxeoloji qrup 2000-ci ildәn  Azәrbaycanın Ağdam
rayonunun Şahbulaq  әrazilәrindә qanunsuz arxeoloji fәaliyyәtlә mәşğul olurlar. Bu qanunsuz
fәaliyyәtә  maliyyә dәstәyi Ermәnistanın “Erkir” ictimai tәşkilatlar birliyinә mәxsusdur.
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Xocalı rayonu Əsgәran qәsәbәsi

Xocalı rayonu Әsgəran qəsəbəsi ərazisində işğalçı ordu 
səngər qazarkən arxeoloji abidələr üzə çıxmışdı.
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Xocavәnd rayonu Tuğ kәndi

Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar 
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Xankәndi şәhәri

Xankəndi şəhəri ətrafında  aparılan qeyri-qanuni  arxeoloji qazıntılar
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Şuşa şәhәri

Qarqarçay ətrafında aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar. Şuşa rayonu
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Keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar

Topxana meşəsi ətrafında aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar
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Ermәni vandalizminә uğradılmış  bağ-park, 
monumental qurğular vә xatirә abidәlәri

Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindә  bağ- park, monumental vә xatirә abidәlәri dә
ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılaraq yerlәri zirehli texnikaların kömәyi ilә kürünüb, tikinti izlәri
tamamilә itirilmişdir. Bu kateqoriyaya aid olan abidәlәr: tarixi şәxsiyyәtlәrin, o cümlәdәn dövlәt vә
hәrbi xadimlәrin, Sovet İttifaqı Qәhrәmanlarının, Milli Qәhrәmanların, görkәmli elm vә incәsәnәt
xadimlәrinin hәyatı ilә bağlı qurmalar, mәnzillәr, xatirә yerlәri, sәnәdlәr vә әşyalar,  mәdәniyyәt,
incәsәnәt vә elm xadimlәrinin hәyatı ilә bağlı xatirә yerlәri, yaşayış evlәri, komplekslәri vә
ansamblları. 

Ölkәnin, şәhәrin vә ya kәndin hәyatında baş vermiş mühüm tarixi hadisәlәrlә bağlı xatirә
yerlәri, xatirә abidәlәri, komplekslәri vә ansamblları; Azәrbaycanın elm, texnika vә mәişәtlә bağlı
xatirә yerlәri, xatirә abidәlәri, komplekslәri vә ansamblları; qәdim qәbiristanlıqlar, başdaşıları,
mәzarlar vә onların qalıqları, dövlәt vә hökumәt xadimlәrinin mәzar komplekslәri; xalq qәhrәmanlarının
mәzarları; әdәbiyyat, incәsәnәt vә elm xadimlәrinin mәzarları, qardaş qәbiristanlıqları, әsgәr vә
vәtәndaşların qәbirlәri; dövlәt müstәqilliyi uğurunda hәlak olanların qәbirlәri vә s. 

Ermәnistanın işğalı altında olan Azәrbaycan әrazilәrindә hәlәlik 64 bağ-park monumental vә
xatirә abidәsini qeydә almaq mümkün olmuşdur. Tәәssüf hissi ilә qeyd etmәk lazımdır ki, qeydә
alınan bu abidәlәrin 58-i  ermәnilәr tәrәfindәn tamamilә dağıdılaraq yararsız hala salınmışdır.

Laçın şəhərindəki İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə 
qoyulmuş abidə İşğaldan əvvəl və işğaldan sonra

Laçın rayonu Güləbird kəndi. Azərbaycanın bayatı ustadı 
Sarı Aşığın xatirə abidəsi Işğaldan əvvəl və işğaldan sonra
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Laçın şəhərindəki Nərimanov parkı. İşğaldan əvvəl və işğaldan sonra

Şuşa şəhəri M.P.Vaqifin xatirə abidəsi.İşğaldan əvvəl və işğaldan sonra
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Laçın rayonu ərazisi Fətiş bulağı.  İşğaldan sonra

Ağdam şəhəri, mərkəzi meydan. İşğaldan əvvəl və işğaldan sonra
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Şuşa şəhəri. Qala ərazisində arxeoloji abidələr üzərində tikinti-abadlıq işləri aparılmışdır.
Bu fəaliyyət beynəlxalq hüquqa və konvensiyalara görə yolverilməz hesab edilir

Ağdam şəhəri Çay evi. İşğaldan əvvəl və işğaldan sonra 
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Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindәn oğurlanıb Ermәnistana
aparılmış muzey eksponatları vә digәr mәdәni irs nümunәlәri

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan әrazilәrinә silahlı tәcavüzü nәticәsindә 23 muzey, 102
757 muzey eksponatı, 4 dövlәt rәsm qalereyası, 376 rәsm әsәri, 4,6 milyon kitab, 13 arxiv, 260000
arxivlәşdirilmiş sәnәd, 50000 әdәddәn çox şәxsi vәtәndaş kolleksiyalarında saxlanan tarixi
әhәmiyyәtli ov vә mәişәt әşyaları (xalı, fәrmәş, palaz, xurcun, tikmә, kәmәr, mәişәt әşyaları vә s.),
mәdәni irs nümunәlәri dağıdılmış, mәhv edilmiş vә ya qarәt edilәrәk Ermәnistana aparılmışdır.  

150 000-dәn çox daşınan mәdәni irs nümunәsi, o cümlәdәn muzey eksponatları vә rәsm
әsәrlәri ermәnilәr tәrәfindәn münaqişә әrazisindәn çıxarılmış, onların bir qismi dünyanın müxtәlif
ölkәlәrindә satışa çıxarılmış, bir qismi nüfuzlu şәxslәrә hәdiyyә edilmiş, bir qismi isә İrәvan
şәhәrinin müxtәlif müәssisәlәrinә paylanmışdır. 

№ Adı Eksponatların sayı
1 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 22591 Xankәndi şәhәri
2 Şuşa Tarix muzeyi 5000 Şuşa şәhәri
3 Ü.Hacıbәyovun ev muzeyi 300 Şuşa şәhәri
4 Bülbülün ev muzeyi 369 Şuşa şәhәri

5
Azәrbaycan xalçası vә xalq tәtbiqi sәnәti 
dövlәt muzeyinin Şuşa filialı

163 Şuşa şәhәri

6 Qarabağ Dövlәt Tarix muzeyi 500 Şuşa şәhәri
7 Qarabağ Ədәbiyyat muzeyi 10000 Şuşa şәhәri
8 Mir Möhsün Nәvvabın ev muzeyi 100 Şuşa şәhәri
9 Tarix Diyarşunaslıq muzeyi 2000 Ağdam şәhәri

10 Çörәk muzeyi 694 Ağdam şәhәri
11 Qurban Pirimovun xatirә muzeyi 700 Ağdam şәhәri
12 Rahib Mәmmәdov adına döyüş şöhrәti muzeyi 500 Ağdam şәhәri
13 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 2290 Ağdәrә şәhәri
14 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 5000 Füzuli şәhәri
15 Xalq Tәtbiqi sәnәti muzeyi 800 Füzuli şәhәri
16 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 3200 Hadrut şәhәri
17 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 3000 Qubadlı şәhәri
18 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 5000 Laçın şәhәri

19 Sarı Aşığın xatirә muzeyi 500
Laçın rayonu
Gülәbird kәndi

20 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 32000 Kәlbәcәr şәhәri
21 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 2000 Cәbrayıl şәhәri
22 Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi 6000 Zәngilan şәhәri
23 Daş muzey 50 Zәngilan şәhәri

Cәmi: 102 757

№ Adı Eksponatların sayı

1 Dövlәt rәsm qalareyası 90 Şuşa şәhәri

2 Dövlәt rәsm qalareyası 62 Qubadlı şәhәri

3 Dövlәt rәsm qalareyası 50 Laçın şәhәri

4 Dövlәt rәsm qalareyası 174 Xankәndi şәhәri

Cәmi eksponat 376

Ermәnistan tәrәfindәn işğal edilmiş әrazilәrdә qalan 
muzeylәr vә eksponatların sayları haqqında mәlumat

Dövlәt rәsm qalareyaları haqqında mәlumat
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Kәlbәcәr Rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi

Kәlbәcәr rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi növünә görә tarix, arxeologiya, etnoqrafiya muzeyi
olmuşdur. Muzey 1980-ci ildә tikilib. Muzeydәki eksponatların sayı 30 000 (otuz min) әdәddәn
çox olub. Muzeyin Bolqarıstan, Hindistan, Çin Xalq Respublikası, ABŞ, Almaniya, İtaliya, Kanada,
Avstraliya, İran, Finlandiya vә bir çox başqa ölkәlәrin 150-dәn çox alimi ilә әlaqәsi var idi.
Muzeyin ümumi sahәsi 900 kv/metrdәn çox idi. Muzey bir dәhlizdәn, 3 otaqdan, 9 nümayiş
salonundan vә bir fonddan ibarәt idi. Muzeyin әtraf divarlarında 2037 rәng çaları olan müxtәlif
daşlardan istifadә edilmişdi. Muzeyin hәyәtindә müxtәlif әsrlәrdә hazırlanmış bәdii daş nümunәlәri,
süjetli oymalar, kәnd tәsәrrüfatı alәtlәri, müxtәlif heyvan fiqurları, at vә qoç heykәllәri, nehrә,
qazan, tuluq vә bir çox digәr mәişәt әşyalar açıq havada nümayiş etdirilirdi. 

Kәlbәcәr muzeyi 1993-ci il aprel ayının 03-dәn 2020-ci ilә qәdәr Ermәnistan Respublikası
hәrbi qüvvәlәrinin işğalı altında olmuşdur. Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri Azәrbaycan
әrazisini işğal etdikdәn sonra Kәlbәcәr muzeyi tamamilә dağıdıldı, eksponatları talan edilәrәk
İrәvan şәhәrinә aparıldı. Kәlbәcәr muzeyi Ermәnistanın Respublikası tәrәfindәn işğal edildiyi
dövrdә aşağıdakı dәyişikliklәrә mәruz qalmışdır: 

• Muzey kompleksi tamamilә dağıdılaraq yerlә-yeksan edildi. 
• Otuz iki mindәn çox qiymәtli eksponat, talan edilәrәk Ermәnistan Respublikasına aparıldı.
• Muzeyin hәyәtindә müxtәlif әsrlәrdә hazırlanmış bәdii daş nümunәlәri, süjetli oymalar,

kәnd tәsәrrüfatı alәtlәri, müxtәlif heyvan  fiqurları, at vә qoç heykәllәri, nehrә, qazan, tuluq vә bir
çox digәr mәişәt әşyalar sındırılaraq mәhv edildi.

Kəlbəcər  Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi işğaldan əvvəl
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Laçın Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi

Muzeyin yerlәşdiyi bina XX әsri әvvәllәrindә tikilmişdi, bu bina tarix vә mәdәniyyәt abidәsi
kimi qiymәtlәndirilirdi. Muzeyin binası Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә Pedaqoji Texnikumun
fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulmuş, lakin sonralar bu bina şәhәr sәkkizillik mәktәbi kimi fәaliyyәtini
davam etdirmişdir. 1974-cü ildә isә Laçın Tarix-Diyarşunaslıq muzeyinin istifadәsinә verilmişdir.
Abidә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li qәrarı ilә
ölkә әhәmiyyәtli daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin siyahısına daxil edilmişdir.

Laçın rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi işğaldan əvvəl

Kəlbəcər  Tarix-Diyarşunaslıq muzeyi işğaldan sonra
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Muzeyin ümumi sahәsi 1200 kv/metr-dәn  çox idi. Muzey  bir dәhlizdәn, 24 otaqdan, 1
nümayiş salonundan vә 72 kv/metrlik bir fonddan vә hәyәtdә yerlәşәn su hovuzundan ibarәt idi.
Muzeyin hәyәtindә müxtәlif әsrlәrdә hazırlanmış bәdii daş nümunәlәri, süjetli oymalar, at vә qoç
heykәllәri vә bir çox  mәişәt әşyalar açıq havada nümayiş etdirilirdi. Laçın Muzeyi 1974-1992-ci
illәrdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt Nazirliyi nәzdindә fәaliyyәt göstәrmişdi.

Laçın Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi 1992-ci il may ayının 18-dәn etibarәn 28 il Ermәnistanın
Respublikası hәrbi silahlı qüvvәlәrinin  işğalı altında olmuşdur. 

Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 1992-1994-cü illәrdә Azәrbaycan әrazilәri
işğal edildikdәn sonra Laçın muzeyi dә tamamilә dağıdıldı, eksponatlar talan edilәrәk Ermәnistan
Respublikasının İrәvan şәhәrinә aparıldı.

Laçın Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi, Ermәnistanın Respublikası tәrәfindәn işğal edildiyi
dövrdә aşağıdakı dәyişikliklәrә mәruz qalmışdır: 

• Muzey kompleksi tamamilә dağıdılaraq yerlә-yeksan edildi. 
• Beş mindәn çox qiymәtli eksponat talan edilәrәk Ermәnistan Respublikasına aparıldı.
• Muzeyin hәyәtindә müxtәlif әsrlәrdә hazırlanmış bәdii daş nümunәlәri, süjetli oymalar,

kәnd tәsәrrüfatı alәtlәri, müxtәlif heyvan  fiqurları, at vә qoç heykәllәri, nehrә, qazan, tuluq vә bir
çox digәr mәişәt әşyaları sındırılaraq mәhv edildi.

Laçın rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi işğaldan sonra
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Ermәnistan işğal altında saxladığı әrazilәrdәki 
şәhәr vә kәndlәrin adları dәyişdirilmişdi

1992-93-cü illәrdә Ermәnistan Respublikası Azәrbaycanın  736 sayda yaşayış mәntәqәsini
işğal etdi. İşğal dövrü ermәnilәr bu yaşayış mәntәqәlәrinin  500-dәn çoxu tamamilә dağıdılıb
yaşayış üçün yararsız edildi. 200-ә yaxın kәnd vә şәhәr ciddi zәrәr çәkdi. Mövcudluqlarını
qoruyub saxlasalar da, bu kәnd vә şәhәrlәrin adları 1992-2019-cu illәrdә ermәnilәr tәrәfindәn
dәyişdirildi.

Beynәlxalq qanun vә konvensiyaların ziddinә olaraq Ermәnistan işğal altında saxladığı
әrazilәrin görkәmini vә yer adlarını dәyişdirib tanınmaz hala gәtirmәklә beynәlxalq ictimai rәydә,
Azәrbaycanın bu әrazilәrinin tarixi ermәni torpaqları olması barәdә fikir formalaşdırmaq istәyirdi
ki, hәyata keçirilәn işğalçılıq siyasәtinә bәraәt qazandıra bilsin. Apardığımız araşdırmalar zamanı
ermәnilәrin adlarını dәyişdirdiklәri inzibati yaşayış mәrkәzlәrimizin  179-nu müәyyәnlәşdirmәyә
nail olduq.

Xocalı rayonu üzrә

№ Əvvәlki adları
İşğaldan sonra

dәyişdirilmiş yeni adları

1 Əsgәran Əsgәran

2 Ballıca Ayqestan 

3 Daşbulaq Astraqaşen 

4 Malıbәyli Açapnyak 

5 Aranzәmin Варазабун.

6 Xanabad Voskevaz 

7 Arpagәdik Qetik -Kyatuk  

8 Daşkәnd Karaşen-Daşuşen

9 Mehtibәyli Karenqlux-Mehtişen; 

10 Muxtar Mextareşen-Мехтерашен

11 Mәdәtkәnd Madatşen -Мадатшен

12 Naxçıvanlı Naxçevanik 

13 Ağbulaq Sarınaxbyur-Сарнахбюр

14 Aşağı Yemişcanlı Nerkin Siznek 

15 Badara Patara 

16 Moşmahat Moşxmhat

17 Dağbulaq Astarşen 

18 Dağyurd Saruşen 

19 Çanaxçı Avertarnos 

20 Dәhraz Dexraz 

21 Dәmirçilәr Caraqasner 

22 Muxtar Moşxmqat 

23 Pircamal Varadadzor 

24 Pirlәr Xramord 

25 Qızıloba Karmir 

26 Qışlaq Saxkaşat

27 Seyidbәyli Saxakaşat 

28 Sәrdarkәnd Sardaraşen 

29 Tәzәbinә Noragüx 

30 Xanabad Kanapad 

31 Xanyeri Kançık 

32 Xanyurdu Xansax 

33 Xaçmaz Kaçmaç 

34 Yuxarı Yemişcanlı Vern Siznek 

35 Şuşukәnd Şoş-Шош 

36 Şәlvә Rev-Рев

37 Kәtik Ketik

38 Xanbağı Xaçtak-Хачтак

39 Çaykәnd Aqunk-Акунк

40 Xumarta Hamdasar-Амдзасар

41 Mirzәlәr Vararakan-Вараракн

42 Daşaltı Karintak-Каринтак

43 Çәmbәrxaç Kornaşer-Когнашег

44 İmanqulular Marakats-Маракац

45 Xәlifәli Sqnax-Сгнах

46 İrçan Xojoraberd 

47 Zarıslı Tsaris-Царис

48 Xocalı İvanyan
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Xocavәnd rayonu üzrә

№ Əvvәlki adları
İşğaldan sonra

dәyişdirilmiş yeni adları

1 Arpadüzü Kolxozaşen-Колкозашен 

2 Ağbulaq Aknaxbyur-Акнахбюр

3 Арпагедик Каринг

4 Ağbulaq Ceraberd-Джраберт

5 Ağcakәnd Xanadzor-Хандзадзор

6 Ağdam Hakkaku-Хаккаку 

7 Ağkәnd Spitakşen-Спитакшен

8 Axullu Saxavank - Цахкаванк

9 Binә Tumi - Туми

10 Böyük Tağlar Mets Taqer - Мец Тагер

11 Bünyadlı Karmakar - Кармракар

12 Çilәn Saralanç - Сараланч

13 Çıraqüz Sarkisaşen - Саркисашен 

14 Dağdöşü Tyak - Тяк

15 Dolanlar Arevşat - Аревшат

16 Daşbaşı Karaqlux - Karaqlux

17 Düdükçü Hoğer 

18 Ədilli Uxadzor - Ухтадзор

19 Banazur Banadzor - Ванадзор

20 Güneyxrman Gune - Ловкий Gyune

21 Günәşli Qişi - Гиши

22 Axullu Hakaku - Хакаку 

23 Heşan Roş - Рош

24 Kavahin Kavax - Кавах

25 Kiş Qişi - Гиши

26 Kәndxurd Hağorti - Haghorti

27 Mәmmәddәrә Marimadzor - Мариамадзор

28 Mәlikcanlı Melikaşen - Меликашен

№ Əvvәlki adları
İşğaldan sonra

dәyişdirilmiş yeni adları

1 Laçın Berdzor

2 Laçın rayonu Kaşatax

3 Əliquluuşağı Aztşen- Азаташен

4 Minkәnd Hak

5 Ağbulaq Akunk - Акунк

6 Fәrәcan Ahtaraşen - Антарашен

7 Zabux Axvani - Ахавни

8 Xaçınyalı Vazgenaşen - Вазгенашен

9 Seyidlәr Qanza- Гандза

10 Gülәbird Qeqiberd - Гегиберд

11 Pircahan Qoxtanik - Гохтаник

12 Cağazür Daqedzor - Дзагедзор

13 Cicimli Zanqanadzor - Знганадзор

14 Ərikli Kazapat - Казарапат

15 Ağcakәnd Qaraqulux - Караглух

16 Qazıdәrә Spanosadzor - Сраноцадзор

17 Hacılar Xandzaberd - Хандзаберд

18 Qazıdәrә Xuzen - Хузен

19 Qarakeşdi Suquk - Цгук

20 Kosalar Tsiternavank - Цицернаванк

21 Vәlibәyli Şoqavank - Шогаванк

22 Əhmәdli Hayri

23 Alxaslı Mişeni

29 Susanlıq Moxrenes - Мохренес

30 Gilan Saralanc - Сараландж

31 Kәndxurd Hağorti 

32 Qarakәnd Berdaşen - Бердашен

33 Muğanlı Daşt - Дашт

34 Qarakәnd Kusaberd - Кусаберд

35 Qaradağlı Varanda -Варанда

36 Мирикенд Миришен

37 Mülküdәrә Hayrenater 

38 Mülküdәrә Arakel - Аракел

39 Ninqican Ninqi - Нинги

40 Qarqar Gerge - Gerge

41 Qşlaq Avazot - Авазот

42 Tağaverd Tağaverd - Тагавард

43 Tağasәr Draktik - Драктик

44 Tuğ Tox - Тох

45 Xarxan Kerkan - Kherkhan

46 Xrmancıq Tsamadzor - Тсамадзор

47 Xocavәnd Vazgenaşen 

48 Зогалбулаг Tsovategh-Drakhtik

49 Çaylaqqala Kasaberd - Ксаберд 

50 Çağadüz Sargaşen - Sargsashen

51 Hatsi Гаци

52 Çartar Чартар

53 Güney Çartar Гюнейчартар

54 Qırmızıbazar Кармир Шука

55 Zavaduk Завадих -  Цоватех 

56 Şıx Dursun хторашен

57 Qızıloba Кармиргю́х

58 Ziyarәt (dağ adı) Дизапайт

Laçın  rayonu üzrә
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İşğal dövründә Azәrbaycan әrazilәrindә 
qanunsuz inşa edilәn ermәni xaç rәmzlәri

Ermәnistan işğal altında saxladığı әrazilәrimizin görkәmini dәyişәrәk tanınmaz hala gәtirirlәr.
Ermәnilәr Azәrbaycan әrazilәrindә mәqsәdli şәkildә Azәrbaycanın mәdәni irs nümunәlәrini ya
tamamilә dağıdıb mәhv edirlәr ya da sadәcә olaraq ermәnilәşdirirlәr. Bununla da onlar bu
torpaqların ermәnilәrә mәxsusluğu barәdә yalan mәlumatlar yayır, sübut üçün tәhrif etdiklәri
Azәrbaycan abidәlәrini misal göstәrirlәr. Bu isә öz növbәsindә  bәşәr tarixinә vә mәdәniyyәtinә
çox ciddi ziyan vurur.  

İndi ermәnilәr işğal altında saxladıqları әrazilәrdә  xristian simvollarını әks etdirәn nәhәng,
monumental qurğular yaradırlar ki, әrazi kәnardan müşahidә edildikdә bu әrazilәrin xristian
әrazilәri olduğuna şübhә yeri qalmasın. Bu tәhlükәli tendensiyadır. Beynәlxalq hüquqa görә
müharibә cinayәtidir.  

İşğalçılıq siyasәti hәyata keçirәn ermәnilәr işğal etdiklәri Azәrbaycan әrazilәrindә xaraba
qoyduqları inzibati yaşayış mәrkәzlәrinin әtrafında, xüsusi ilә yol kәnarlarında, uca dağ zirvәlәrindә,
keçmiş müalicә istirahәt mәrkәzlәrindә, bulaq yaxınlıqlarında vә gözәl tәbiәt mәnzәrәlәri ilә
әhatә olunan әrazilәrdә kütlәvi şәkildә ermәni kilsәlәri vә dekorativ bәdii hәlli olan müxtәlif ölçülü
xaç daşları inşa edir vә bu torpaqların әzәli ermәni torpaqları olduğu barәdә beynәlxalq sәviyyәdә
tәbliğat işlәri hәyata keçirirlәr. 

Ağdam, Tәrtәr, Kәlbәcәr rayonları üzrә

№ Əvvәlki adları
İşğaldan sonra

dәyişdirilmiş yeni adları

1 Ağdam Akn - Акн

2 Kәlbәcәr Karvacar

3 Kәlbәcәr rayonu Şaumyan

4 Canyataq Cankatar - Чанкатаг

5 Çayqovuşan Xtasar - Хтацар

6 Əlimәdәtli Хаченаджур

7 Qazançı Tiqranakert

8 Ballıqaya Месропаван

9 Marquşavan Leninavan

10 Əliağalı Kusaberd

11 Malikli Manik

12 Şahbulaq Kanqark - Кангарк

13 Mollalar Craşen - Джрашен

14 Kәngәrli Daştamut - Даштамут

15 Ulubaba Gevorqasar - Геворгасар

16 Yuxarı Çaylı
Qerart Verin - 
Гетарат Верин

17 Aşağı Çaylı
Qerart Nerkin -
Гетарат Неркин

18 Gülyataq Qaylataq - Гайлатаг

19 Papravәnd
Верин Ванкасар - 
НОР КАРМИРАВАН

20 Boyәhmәdli Vanqasar

21 Yarımca Haşavan - hАцаван

22 Seysulan Arsavaşen - Арцвашен

23 Güney Arequni - Арегуни

24 Ağdaban Antaqut - Антарут

25 Umudlu Aknaberd - Акнаберд

26 İmarәt Qәrvәnd
Hakarakaberd - 
Акаракаберд

27 Gülablı Varder - Вардер

28 Dәmirçilәr Hand - Анд

29 Qaracalı Hankadzor - hАнкадзор

30 Sarıdaş Berdaşen

31 İstisu Cermacur

32 Bağırlı İqadzor

33 Lev Levonaqyux - Левонагюх

34 Yanşaq Lernansak - Лернанцк

35 Babaşlar Suratav - Цуртав

36 Dәdәvәng Vank

37 Malikli Manik

38 Hәyat Lancik - Ланджик

39 Xaçındәrbәtli Armenakavan

40 Qozlu Vaquas

41 Kiçik Qarabәy Мохратаге

42 Çәlәbi Yurdu Джраберд

43
Uşaq Qala
(Kәlbәcәr)

Хоханаберд-Ишханаберд

44 Füzuli Varanda

45 Qubadlı Sansar

46 Muradxanlı Taskaberd - Цахкаберд

47 Mincivan Micnavan

48 Zәngilan Kovsakan

49 Cәbrayıl Cırakan

50 Ayıbasanlı Karyagin



197

Keçmiş Hadrud rayonunun Ballıca (ermənilər Daşuşen adlandırırlar) kəndi yaxınlığında
adsız  bir dağın zirvəsində 2016-cı ildə “Blistiyaşiy krest”, “Şəfəq saçan xaç” 

quraşdırıblar. Qurğu dəmirdən hazırlanıb, hündürlüyü 50 metrdir. Bu xaç simvolu 
gecələr işıq saçaraq Qarabağın bütün regionlarından görünür.
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Qeyd etməliyik ki, heç indiki Ermənistanın heç bir ərazisində bu hündürlükdə 
xaç qurğusu yoxdur. Bu xaçın burada qurulması üçün 10 hektardan çox meşə sahəsi

məhv edilərək Azərbaycanın ekologiyasına ciddi ziyan vurulmuşdur.

Xankəndi şəhəri ərazisində 2017-ci ildə dəmirdən erməni xaç simvolu ucaldılıb. 
Bu xaçı Xankəndinin istənilən küçəsindən müşahidə etmək mümkündür.
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Ağdam rayonu Şahbulaq ərazisində 
Qarabağ xanlığının iqamətgahı yaxınlığında

2016-cı ildə quraşdırılan erməni xaçı.

Ağdam rayonu Şahbulaq ərazisində 2016-cı 
ildə quraşdırılan ikinci erməni xaç daşı.

Laçın rayonunun Minkənd İstisu ərazisində 
2011-ci ildə quraşdırılan erməni xaç daşı.

Zəngilan şəhəri yaxınlığında 2014-cü ildə 
inşa edilən xaçlı abidə kompleksi
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Keçmiş Ağdərə  rayonunun Çərəkdar kəndi
ərazisində 2018-ci ildə qurulan xaç daşı.

Xocalı rayonunun Әsgəran qəsəbəsi 
yaxınlığında 2015-ci ildə ucaldılan xaçlı 

abidə kompleksi.

Xankəndi şəhərində inşa edilən 
qondarma erməni soyqırımı xatirə kompleksi 

2017-ci ildə inşa edilib.

Keçmiş Ağdərə rayonunun Talış kəndində 
2017-ci ildə inşa edilən xatirə kompleksi.

Ümumilikdә Ermәnistan hökumәti işğal altında saxladığı Azәrbaycan әrazilәrindә bu vә ya
digәr formalı monumental qurğular, heykәltәraşlıq nümunәlәri vә ermәni terrorçularının xatirәsinә
1500-dәn çox abidә inşa etdirib.
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Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindә 
qanunsuz inşa edilәn ermәni kilsәlәri

Ermәnistan hökumәti işğal etdiyi Azәrbaycan әrazilәrini ermәnilәşdirmәklә  bu әrazilәrdә
hәyata keçirdiyi işğalçılıq hәrәkәtlәrinә  beynәlxalq sәviyyәdә bәraәt qazandırmaga vә bu
torpaqları Ermәnistana birlәşdirmәyә çox ciddi şәkildә çalışır. Onların düşüncәsinә görә, işğal
altında saxladıqları bu әrazilәrin hәm dini, hәm mәdәni, hәm dә tarixi baxımdan ermәni millәtinә
mәxsusluğu beynәlxalq miqyasda tәsdiq olunmasa, onlar bu әrazilәrdә rahat yaşaya bilmәyәcәklәr.
Mәhz bu sәbәbdәn dә ermәni ideoloqları süni, qurama, saxta dәlillәr düşünüb tapır vә bu dәlillәr
üzәrindә baş sındıraraq, onun ermәnilәrә mәxsusluğuna dünya ictimaiyyәtini inandırmağa
çalışırlar.  

İşğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә toponimlәrin vә yer adlarının elәcә dә, tarixi memarlıq
abidәlәrinin forma vә mәzmunun dәyişdirilmәsi, azәrbaycanlıların izlәrinin itirilmәsi üçün bir çox
bәdii daş nümunәlәrinin, türbәlәrin, qәbiristanlıqların, qәbirüstü abidәlәrin vә at-qoç fiqurlarının
mәhv edilmәsi, bu әrazilәrdә qeyri-qanuni aparılan  arxeoloji qazıntılar zamanı әldә edilәn
dәlillәrin ermәnilәrә mәxsusluğunun tәbliği  bu qәbildәn olan tәdbirlәrdir ki, hәyata keçirirlәr. Bu
tipli tәdbirlәr sırasına işğal edilmiş Azәrbaycan әrazilәrinin xaraba qalan inzibati yaşayış
mәntәqәlәrindә kilsәlәrin,  ermәni xatirә ansambllarının vә xaç daşlarının tikintilәrini dә daxil
edәrәk bu iyrәnc fәaliyyәtlәrini daha da “zәnginlәşdirirlәr”.

Ermәni kilsә xadimlәri  ermәnilәr  arasında böyük nüfuza malikdirlәr. Uzun illәr ermәni
dövlәtçiliyinin olmaması, ermәnilәrin kilsә әtrafında sıx birlәşmәlәrinә sәbәb olmuşdur. Mәhz
bunun nәticәsindә dә ermәni kilsәsi tәk dini ayinlәrin icrası ilә qәnaәtlәnmәmiş, hәm dә siyasi-
ideoloji mәsәlәlәrlә mәşğul olmuşdur. Onlar sadә ermәnilәr arasında daim siyasi tәbliğat aparır,
digәr xalqlara qarşı  tәxribat planları hazırlayır, әhalidәn kilsәyә yaxın olan siyasi vә hәrbi güclәrә
dәstәk vermәlәrini tәlәb edir vә bu mәqsәdlә ianә toplayırlar. Çünki ermәni kilsәsi dünyanın
aparıcı ermәni partiyaları vә tәşkilatları ilә sıx әlaqәyә malikdirlәr vә fәaliyyәtlәrini onlarla
razılaşdırırlar. Mәhz bu iş birliyi   nәticәsindә xüsusilә XIX vә XX әsrlәrdә  müxtәlif ölkәlәrdә bir
çox terror hadisәlәri tәşkil edilmiş vә belә terrorların biri nәticәsindә dә Azәrbaycanın 20%
torpaqlarını işğal etmişdir.  

Bu idarәçilik sistemi ermәni qriqorian kilsәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir. Ermәni kilsә sistemindә
vahid kilsә rәhbәrliyi olmadığından bu kilsәlәr arasında hәmişә daxili rәqabәt vә gәrginlik hökm
sürür. İndi bir çox ermәni din xadimlәri ermәni kilsәsini, Ermәni apostol kilsәsi – adlandırırlar ki,
bu da kökündәn yanlışdır. Ermәni kilsәsi rus mәnbәlәrindә doğru olaraq “Ermәni qriqoryan
kilsәsi” kimi adlandırılır.  Hamıya mәlimdur ki, Qafqazda apostol kilsәsi alban kilsәsi olub. Çünki
albanlar 313-cü ildә xristianlığı qәbul edәndәn 270 il sonra bu dini ermәnilәr qәbul edib. Bu,
akademik Ziya Bünyadovun araşdırmalarında da öz әksini tapır. O, dәlillәrlә sübut edir ki,
ermәnilәr hәqiqәtәn 583-cü ildә Qriqorinin başçılığı altında xristianlığı qәbul ediblәr. Ermәnilәr
apostol deyillәr. Ermәnilәrin apostol olub-olmaması mәsәlәsi mübahisә mövzusu olmuşdur. Bu
mübahisәyә Alban katalikosu Avraam aydınlıq gәtirmişdir.  Bu mәqam  Alban  katalikosu Avraamın
albanlara ünvanlanan mәktubunda öz әksini tapır. O yazırdı: “  ... Axı ermәni kilsәsi qriqoryan
kilsәsidir. Yәni öz başlanğıcını Qriqoridәn götürür. Qriqori isә mәlumdur ki, apostol Yeliseyin
şagirdinin şagirdi olub. Əgәr Qriqori apostol olmayıbsa, ermәni kilsәsi necә apostol kilsәsi ola
bilәr?” Bax, mәsәlә dә elә  bundadır. Göründüyü kimi, ermәnilәr burada da saxtakarlıq nümayiş
etdirirlәr.

Tarixi baxımdan nә Dağlıq Qarabağda, nә dә işğal olunmuş digәr әrazilәrimizdә heç vaxt
ermәni kilsәsi vә ya kilsәlәri mövcud olmamışdır. Dünyanın heç bir arxivindәn bunu sübut edә
bilәn heç bir sәnәdә rast gәlmәk mümkün deyildir. Dağlıq Qarabağda ilk dәfә “ermәni kilsәsi”
ifadәsinә XX әsrin 70-80-ci illәrindә rast gәlinir. Bunun isә öz tarixi köklәri var. Belә ki, 1805-ci
ildә Qarabağ xanlığını devirәn çar hökumәti öz mәnzil qәrargahını Şuşa şәhәrindә yaratdı. Rus
әsgәrlәrinin ibadәti üçün ordu rәhbәrliyi xanlığın divanxanasının qüllәsindәn zәng asdıraraq
burada rusların ibadәti üçün şәrait yaratdı. Divanxana rus ordusu komandanlığı tәrәfindәn, ayrı-
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ayrı zaman kәsiyindә bir neçә dәfә tәmir edilәrәk kilsә stilinә uyğunlaşdırıldı. Sonralar Qarabağ
xanlığının divanxanası xalq arasında “rus kilsәsi” adlandırılmağa başladı. Bunu hәtta o dövrün
ermәni tәdqiqatçıları da öz әsәrlәrindә tәsdiq edirlәr. Şuşa şәhәrindәki yeganә kilsәnin ermәni
kilsәsi deyil, rus kilsәsi olduğunu ermәni tarixçisi Zare Melik-Şahnazarov özünün ( Zapiski kara-
baxskoqo soldata. Moskva 1995) kitabında qeyd edir. 

1918-ci ildә Azәrbaycanda Xalq Cümhuriyyәti hökumәti qurulduqdan sonra rus hәrbçilәri
Şuşanı tәrk etdilәr. Bundan sonra rus kilsәsi 1970-ci ilә qәdәr baxımsız vә istifadәsiz qaldı. Lakin
1980-1990-ci illәrdә DQMV-tinin ermәni rәhbәrliyi Şuşa şәhәrindәki rus kilsәsini tәmir etdirәrәk
kilsәni Şuşada yaşayan ermәnilәrin istifadәsinә verdi. Bundan sonra Qarabağda ermәnilәrin
yeganә ibadәt yeri olan bu kilsә tamamilә ermәnilәşdirildi. Tәbii ki bu hadisәdәn sonra bu kilsә
“ermәni kilsәsi” adlandırıldı.

Ermәnilәrin 1992-ci il işğalına qәdәr nә Qarabağda vә nә dә işğal edilmiş әtraf rayonlarda bir
dәnә dә olsun ermәni kilsәsi olmamışdır. Lakin işğaldan sonra ermәnilәr Şuşa şәhәrindә 3, Laçın
şәhәrindә 1, Laçın rayonunun Zabux kәndindә 1, Şuşa Xankәndi yolunun üzәrindә 1, Xankәndi
şәhәrindә 2,  Əsgәran әrazisindә3, Ağdam rayonunun Şahbulaq qәsrinin yanında 1, Ağdәrә
şәhәrindә 1, Hadrut әrazisindә 2 ermәni kilsәsinin inşa etmәlәri bizә mәlumdur. Bundan başqa
Laçın rayonu әrazisindә 10, Kәlbәcәr rayonu әrazisindә 7, Qubadlı rayonu әrazisindә 3, Zәngilan
rayonu әrazisindә 2, Cәbrayıl rayonu әrazisindә 3, Füzuli rayonu әrazisindә 2, Ağdәrә, Əsgәran,
Hadrut vә Martuni rayonlarının әrazilәrindә isә 20 alban dövrü mәbәdi tәmir edәrәk onlara
ermәni kilsәsi statusu verdilәr.  Belәliklә, son 20 ildә işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә
ermәni kilsәlәrinin sayını Ermәnistan hökumәti 58-ә çatdırdı. Bu faktiki olaraq hal-hazırda indiki
Ermәnistan әrazisindә istifadә olunan kilsәlәrin sayından iki dәfә çoxdur. 

Ermәnilәr Qarabağda etnik tәmizlәmә nәticәsindә boş qalan kәnd vә şәhәrlәrin әrazilәrindәki
islam dini abidәlәrin (türbәlәr, mәscidlәr vә s.) xarabalıqları üzәrindә ermәni kilsәlәri inşa edirlәr.
Bu misli görünmәmiş vәhşilik Qarabağın bütün görkәmini dәyişdirir.

Mәsәlәn Xankәndi şәhәrindә 2007-ci ildә inşa edilәn ermәni kilsәsi, xalq arasında “günbәz”
adlandırılan bir türbәnin qalıqları üzәrindә inşa edilib. Mәlumdur ki, Sovetlәr dönәmindә Xankәndi
şәhәrindә inanclı ermәnilәr olmadığından heç kilsә tikmәyә dә ehtiyac olmayıb. Ərazi ermәnilәr
tәrәfindәn işğal edildikdәn sonra Qarabağın baş şәhәri olan Xankәndidә üç ermәni kilsәsinin
tikilmәsi narahatlıq yaratmaya bilmәz. Bu ermәni kilsәlәri vә digәr ermәni simvolları şәhәrin gәnc
ermәni şüuruna tarixi ermәni şәhәri kimi yeridilir vә gәnc ermәninin dünyagörüşündә “Böyük
ermәnistan” xülyasını alovlandırır.

Yeni tikilәn ermәni kilsәlәri

Bu kilsə işğal dövründə Şuşa-Gorus yolu
üzərində Laçın rayonunun Zabux kəndində, 
Zabux körpüsünün 50 metrliyində  ermənilər

tərəfindən inşa edilib

Kilsə işğal dövründə Şuşa-Gorus yolu 
üzərində Laçın şəhərindəki "Ertees"

məhəlləsində ermənilər tərəfindən inşa edilib
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Bu kilsə işğal dövründə  Ağdam rayonunun 
Şahbulaq ərazisində Şahbulaq qalasının 

yaxınlığında ermənilər tərəfindən inşa edilib

Bu kilsə işğal dövründə Xocalı rayonunun
Әsgəran  qəsəbəsinin 200 merliyində 

ermənilər tərəfindən inşa edilib

Bu kilsənin görünən iki korpusu Şuşa 
şəhərində  ermənilər tərəfindən inşa edilib. 
Digər görünməyən hissələri xanlıq dövrü

tikintilərindən olub.

Şuşa şəhərindəki bu rus kilsəsi işğal 
dövrü üç dəfə təmir edilərək erməni kilsəsi 

kimi istifadə olunurdu.

Bu kilsə Martuni qəsəbəsində 
2001-ci ildə inşa edilmişdir.

Bu kilsə işğal dövrü Xocavənd rayonunun 
Martuni  qəsəbəsinin yaxınlığında ermənilər

tərəfindən inşa edilib
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Ağdərə qəsəbəsində 2006-cı ildə Alban dövrü
abidənin memarlıq quruluşu kobud şəklidə

dəyişdirilərək erməni kilsəsi formasına salınıb.

Bu kilsə işğal dövründə Xocalı 
rayonunun Әsgəran  qəsəbəsində 

ermənilər tərəfindən inşa edilib

Bu kilsə işğal dövründə Xocalı rayonunun 
Xaçmaz kəndi ərazisində ermənilər 

tərəfindən inşa edilib 

Bu kilsə işğal dövründə Xocalı rayonunun 
Xaçmaz kəndində ermənilər tərəfindən 

inşa edilib

Bu zəng qülləsi Xocalı 
rayonunun Xaçmaz kəndində

ermənilər tərəfindən inşa edilib

Zəng qülləsi Xocalı
şəhərindən 2 kilometr cənub
şərqdə ermənilər tərəfindən
işğal dövründə inşa edilib 

Xankəndi şəhərindəki bu erməni 
kilsəsi islam inancına aid bir türbənin

qalıqları üzərində inşa edilib.
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Bu kilsə işğal dövründə keçmiş Ağdərə 
rayonunun Çaylı kəndində ermənilər 

tərəfindən inşa edilib

Şuşa rayonunun Lesaqor kəndi 
ərazisində inşa edilib 

Xocavənd rayonunun Çartaz 
kəndində inşa edilib.

Cəbrayıl rayonu ərazisində 
2017-ci ildə inşa edilib

Erməni kilsəsi. Şuşa – Füzuli yolunda müsəlman
inancına aid bir pirin üzərində inşa edilmişdir.

Göründüyü kimi, kilsə inzibati yaşayış
məntəqələrindən xeyli uzaqda yerləşir.

Erməni kilsəsi. Xocalı rayonunda 2002-ci ildə
qeyri-yaşayış ərazidə qədim müsəlman

qəbiristanlığında inşa edilmişdir. 



206

Xocalı rayonunun Ballıca qəsəbəsində 2017-ci ildə Alban dövrü abidənin 
memarlıq quruluşu kobud şəklidə dəyişdirilərək erməni kilsəsi adlandırılıb. 

Xocavənd rayonunun Binə kəndinin xarabalıqları arasında iki erməni kilsəsi tikilib.
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2020-ci ildә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin 
hücumları nәticәsindә  zәrәr çәkmiş dini abidәlәrimiz

2020-ci il sentyabrın 27-dәn başlayaraq Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin müxtәlif növ silahlardan,
o cümlәdәn ağır artilleriyadan istifadә edәrәk Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәlәrini atәşә tutması
nәticәsindә Gәncә şәhәrindәki “İmamzadә Ziyarәtgah” Kompleksi vә Aleksandr Nevski adına rus
pravoslav kilsәsinә ciddi ziyan dәymişdir. “İmamzadә”dә pәncәrәlәrin şüşәsi sınmış, insanların
ziyarәt etdiklәri yerdә asılmış çilçıraq yerә düşәrәk yararsız hala gәlmiş, hәmçinin ziyarәtgahın
әtrafındakı mәzarlar zәdәlәnmişdir. Aleksandr Nevski adına kilsәnin isә divarlarında çatlar әmәlә
gәlmiş vә içәrisindәki ikonalar sınmışdır.

Aleksandr Nevski rus pravoslav kilsəsi  

Bununla yanaşı, Füzuli rayonunun Babı kәndinin yaxınlığında yerlәşәn qәbiristanlıqdakı “Şeyx
Babı” türbәsinә vә Tovuz rayonunun Ağdam kәndindәki “Alı Dәdә” türbәsinә ciddi ziyan dәymiş,
hәmçinin düşmәn tәrәfindәn atılan mәrmi Beylәqan rayonundakı “Cәrcis peyğәmbәr” ziyarәtgahının
yaxınlığına düşmüşdür. Elәcә dә Tәrtәr, Ağcabәdi rayonunda qәbiristanlıqlar artilleriya atәşinә
tutulmuş, nәticәdә çoxsaylı qәbirlәr ya tam dağılmış, ya da ciddi zәrәr görmüşdür.

Bundan әlavә qeyd olunmalıdır ki, işğaldan azad edilmiş Zәngilan rayonundakı mәsciddә
ermәnilәrin donuz saxlaması Ermәnistanın dini-mәnәvi abidәlәrimizә qarşı vandalizmini bir daha
tәsdiqlәyir.

Şeyx Babı türbәsi
Şeyx Babı Yaqubun dәfn olunduğu bu türbә 1273-1274-cü illәrdә memar Əli Mәcidәddin

tәrәfindәn tikilib. Türbә ağ daşdan hörülüb vә üstü sәkkizgüşәli çatma günbәzlә örtülüb. Xalq
arasında “Şıxbaba türbәsi” adı ilә tanınan bu abidә Füzuli rayonunun Babı kәndinin yaxınlığında
salınmış qәbiristanlıqda yerlәşir. Hazırda xanәgahın yeraltı yolları, hәmçinin hәmin minarәlәrdәn biri
ciddi zәdәlәnmiş halda qalmaqdadır. İndi bu unikal memarlıq abidәsindәn ancaq türbә vә minarә



208

qalıb. Şeyx Babı türbәsi 2020-ci il sentyabrın 29-da Qarabağda baş verәn döyüşlәr zamanı Ermә -
nistan silahlı qüvvәlәrinin törәtdiyi genişmiqyaslı tәxribatlar nәticәsindә ciddi şәkildә zәdәlәnib. 

Alı Dәdә türbәsi
Ermәnistanın törәtdiyi yanğınların Azәrbaycanın nәzarәtindә olan cәbhәyanı әraziyә keçmәsi

nәticәsindә cәbhә xәttinin yaxınlığındakı qәbiristanlıq vә Azәrbaycanın tarixi yerlәri siyahısında
olan “Alı dәdә” abidәsi kimi tanınan, yerli әhalinin ziyarәtgahı olan Ağa Mirәli türbәsi yanıb.

“Cәrcis Peyğәmbәr” ziyarәtgahı
Beylәqan rayonunda, şәhәrin mәrkәzindәn 3-4 km şimal-şәrqdә Şәfәq qәsәbәsi әrazisindә

yerlәşir. Cәrcis Peyğәmbәr ziyarәtgahı XVII-XVIII әsrlәrdә tikilmişdir. Ziyarәtgah İsa peyğәmbәrdәn
sonra, tәxminәn III-IV әsrlәrdә yaşamış vә 77 il ömür sürmüş әslәn Fәlәstindәn olan Cәrcis ibn
Anaq adlı peyğәmbәrin adı ilә bağlıdır. Hal-hazırda bu ziyarәtgah Azәrbaycanın bütün bölgәlәrindәn,
elәcә dә Gürcüstandan vә Dağıstandan gәlәn müsәlmanların inam vә sәcdә yeridir. Ermәnistan
ordusu tәrәfindәn atılan mәrmi “Cәrcis peyğәmbәr” ziyarәtgahının yaxınlığına düşmüşdür.

“İmamzadә Ziyarәtgah” Kompleksi
Gәncә şәhәrinin tәqribәn 7 kilometrliyindә, Gәncә Dövlәt Tarix-Mәdәniyyәt Qoruğu әrazisindә

yerlәşir. Kәrpicdәn tikilmiş türbәnin әtrafında kiçik mәscidlәr, tәkyәlәr, karvansara tipli evlәr,
alaqapı vә kömәkçi binalardan ibarәt dini
kompleks yaradılmış, onun әtrafına daş vә
kәrpicdәn hasar çәkilmişdir. Kompleksin
içәrisindә xalq arasında “Göy günbәz”, “Göy
mәscid”, yaxud “Göy İmam” kimi tanınan
türbә yerlәşir. Ölkәmizin әn dәyәrli memarlıq
abidәlәrindәn biri hesab edilәn türbәdә be-
şinci imam Mәhәmmәd Baqirin oğlu İbrahim
dәfn olunmuşdur.

İmamzadә türbәsinin tikildiyi tarix dәqiq
müәyyәn edilmәmişdir. Memarlıq quruluşuna
görә, türbәnin XIV әsrin sonu – XV әsrin
әvvәllәrindә, әtrafındakı kompleksin isә XVII
әsrdә tikildiyi ehtimal olunur. Ermәnistan
tәrәfinin ağır artilleriyadan istifadә edәrәk atdığı atәş nәticәsindә “İmamzadә”dә kompleksinin
pәncәrәlәrinin şüşәsi sınmış, insanların ziyarәt etdiklәri yerdә asılmış çilçıraq yerә düşәrәk
yararsız hala gәlmiş, hәmçinin ziyarәtgahın әtrafındakı mәzarlar zәdәlәnmişdir. 

Aleksandr Nevski adına rus pravoslav kilsәsi
Mәbәd 1887-ci ildә köhnә qәbiristanlığın yerindә hәm yerli pravoslavların, hәm dә müsәlmanların

xeyriyyә vәsaiti hesabına ucaldılmışdır. Mәnbәlәrә görә, 1916-cı ildә, bu mәbәd bir kafedral
statusuna sahib idi. Bina Bizans üslubunda plint kәrpicdәn tikilmişdir. Ermәnistan tәrәfinin ağır
artilleriyadan istifadә edәrәk atdığı mәrmilәr nәticәsindә Aleksandr Nevski adına kilsәnin
divarlarında çatlar әmәlә gәlmiş vә içәrisindәki ikonalar sınmışdır.

Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycan xalqının mәdәni irsinin mәhv edilmәsinә vә saxtalaşdırılmasına
yönәlmiş qanunazidd әmәllәr beynәlxalq sәnәdlәrdә bәşәri cinayәt kimi qiymәtlәndirilir. 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.
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İşğal olunmuş әrazilәrdәki tarix vә mәdәniyyәt 
abidәlәrinә dәymiş zәrәrlәrin qiymәtlәndirilmәsi

İşğal olunmuş әrazilәrdәki daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin beynәlxalq qiymәtlәndirmә
standartlarına uyğun qiymәt lәn dirilmәsi vә standartlaşdırılması abidәnin qorunması vә ya ondan
istifadә zamanı münaqişә tәrәflәri arasında mәsuliyyәti artırar vә tarix, mәdәniyyәt abidәlәrinә
dәymiş zәrәrlәri müәyyәnlәşdirәr. Eyni zamanda abidәlәrin tarixi baxımından hansı dәyәrlәrә malik
olmasının müәyyәnlәşdirilmәsi,  bu barәdә ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması abi dә lәrin işğaldan
sonrakı dövrlәrdә qorunması, bәrpası vә
icarәyә verilmәsi zamanı, mövcud prob -
lemlәri aradan qaldırar vә abidәnin müha -
fizәsi işlәrindә mühüm әhәmiyyәt kәsb
edәr. Münaqişә davam etdiyi dövrdә tarix
vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün qiy mәtlәndimә
prosesinin başlanması  bu abidәlәrin
tamamilә dağıdılıb mәhv edilmәsinin qar-
şısını ala bilәr. 

Abidәnin tәmir vә ya bәrpası elәcә dә
ondan digәr mәqsәdlәr üçün  istifadә za-
manı abidәnin standartlaşdırılması vә
qiymәtlәndirilmәsi mәcburidir. Standart-
laşdırılma vә qiymәtlәndirilmә üçün tәşkil edilmiş komissiyaya müxtәlif dövlәt orqanları, o
cümlәdәn Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin nümayәndәlәri ilә
yanaşı qeyri-hökumәt tәşkilatlarının üzvlәri, daşınmaz әmlak agentliklәrinin tәmsilçilәri dә daxil
edilәrәk abidәlәrin qiymәtlәndirilmәsi işlәrindә iştirak etmәlidirlәr.

Mәlumdur ki, bir çox xarici ölkәlәrdә olduğu  kimi, Azәrbaycanda da işğal altında olan mәdәni
dәyәrlәrin, yәni daşınan vә daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi mexanizmi yoxdur. Daşınan vә ya daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin
beynәlxalq standartlara uyğyn qiymәtlәndirilmәsi Azәrbaycan tәcrübәsindә yenidir. Lakin әrazisinin
20%-i işğal altında olan bir ölkәnin düşmәn dövlәt tәrәfindәn işğal olunmuş әrazilәrindәki milli-
mәdәni irsә, daşınan vә daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin  beynәlxalq
standartlara uyğun qiymәtlәndirilmәsi günümüzün tәxirәsalınmaz tәlәblәrindәn biridir.

Azәrbaycanda tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin beynәlxalq standartlara uyğun şәkildә
qiymәtlәndirilmәsinin әsas mәsәlәlәri bunlardır:

• qiymәtlәndirmә bazasının seçilmәsi
• abidәyә dәyәn zәrәrin bazar dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi 
• abidәnin tarixiliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
• abidәnin ornamental quruluşuna dәyәn zәrәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
• icarә hüquqlarının bazar dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
• Azәrbaycanın qanunvericiliyinә uyğun olan  bazar dәyәrinin razılaşdırılması, mövcud istifa -

dәnin dәyәri

Beynәlxalq qiymәtlәndirmә standartlarının әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri Avropa vә digәr dünya
ölkәlәrinin qanunvericiliyinә uyğun olan mühasibat hesabatlarının tәrtibi üçün yerinә yetirilәn
qiymәtlәndirmәyә istinad edilmәsidir. Eyni zamanda bu standartların qiymәtlәndirmәnin digәr
mәqsәdlәrinә dә şamil olunmasının mümkünlüyü göstәrilmәlidir. Hәmin standartlar  digәr dövlәtlәr
üçün tövsiyyә xarakteri daşıyır  vә qiymәtlәndirmәnin yerinә yetirilmәsi üçün istiqamәt göstәricisi
rolunu oynayır.
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Abidәnin qiymәtlәndirilmәsi  abidәnin
mühafizәsinin güclәndirilmәsi vә sığor-
talanması üçün qәrar qәbul etmәyә әsas
verir. Hazırda dünyada münaqişә әrazilә -
rindәki daşınan vә ya daşınmaz milli-
mәdәni dәyәrlәrin, yәni tarixi, mәdәni,
bәdii vә digәr xüsusi әhәmiyyәtә malik
abidәlәrә dәyәn zәrәrlәrin qiymәtlәn -
dirilmәsi mәsәlәsini hәll etmәk qarşıda
aktual mәsәlә olaraq durur.

Daşınmaz әmlakın dәyәrini qiymәtlәn -
dirmәk üçün abidә haqqında mövcud
olan mәlumatların toplanıb analiz
edilmәsi, abidәnin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtindә әn әsas şәrtlәrdәn biridir. Qiymәtlәndirmә
zamanı abidәnin mövcud vәziyyәtinin öyrәnilmәsi, abidәyә dәyәn zәrәr barәdә nәticә çıxarmağa
әsas verәr.

Daşınmaz әmlakın tarixi vә mәdәni dәyәrlәrә malik olması barәdә mәlumatların analizinә
aşağıdakılar daxildir:

• abidәnin Dövlәt qeydiyyatında olub-olmamasının müәyyәnlәşdirilmәsi
• abidәnin tarix vә memarlıq baxımından öyrәnilmәsi
• abidәnin layihә-smeta vә digәr texniki sәnәdlәrinin olub-olmamasının öyrәnilmәsi
• abidәyә dәyәn zәrәrlәrin mövcud bazar qiymәtlәrinә uyğun hesablanması
• abidә qiymәtlәndirildikdәn vә bәrpa edildikdәn sonra hansı mәqsәdlәrlә istifadә edilәcәyinin

müәyyәnlәşdirilmәsi
• abidәnin memarlıq üslubunun (texnikasının) öyrәnilmәsi
• abidәnin tarixi şәhәrsalmada rolunun olmasının vә ya olmamasının müәyyәnlәşdirilmәsi
• abidәnin bәrpa zamanı tarixiliyinin saxlanmasının mümkünlüyünün (ilkin görüntünün müm-

künlüyü, kiçik dәyişikliklәrlә ilkin görkәminin saxlanmasının mümkünlüyü vә ya bütünlüklә yenidәn
qurulması) öyrәnilmәsi

• abidәnin tarixi funksiyasının saxlanmasının (dәyişiklik edilmәsi vә ya tamamilә itirilmәsi)
öyrәnilmәsi

• fasadın dekorunun saxlanması mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
• interyerin dekorunun saxlanması mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
• abidәnin әhәmiyyәt dәrәcәsinin öyrәnilmәsi (abidәnin yerli, ölkә vә ya beynәlxalq

әhәmiyyәtli olmasının müәyyәnlәşdirilmәsi)
• abidәnin görkәmindә, quruluşunda mümkün ola bilәcәk dәyişikliklәr barәdә müvafiq dövlәt

qurumları ilә razılaşdırılmasının әldә edilmәsi
• abidәnin mühafizә zonasında bәrpa mәqsәdi ilә tikinti materiallarının daşınması üçün

әrazidә yük avtomobillәrinin hәrәkәtinә icazәnin alınması
• abidә üzәrindә analizlәr aparılarkәn, tikintidә gözlәnilәn uçulma, dağılma vә digәr

xoşagәlmәz hadisәlәrin baş vermәmәsi üçün qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi,
• abidәnin ümumi qaydada sığortalanmasının tәmin edilmәsi
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Abidәnin qiymәtlәndirilmәsi haqqında mәlumat tәminatı

Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrindә olan daşınan vә ya daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt
abidәlәrinin beynәlxalq standartlara uyğun qiymәtlәndirilmәsi işlәri haqqında mәlumat tәminatını
aşağıdakı fәaliyyәtlәr müәyyәnlәşdirir:  

• abidәnin istifadәsi vә qiymәtlәndirilmәsi üçün, onun dövlәt qeydiyyatı vә mühafizәsi işlә -

rinin tәhlilinin aparılması; 

• abidәyә mәxsus mülkiyyәt hüququnun vә ekspertizasının  nәzәrdәn keçirilmәsi;  

• abidәnin tarixi vә memarlığı haqqında sorğu materiallarının öyrәnilmәsi;

• abidәnin layihә-smeta vә digәr texniki sәnәdlәrinin hazırlanması vә tәhlili.

Bütün bu tәhlillәrdәn sonra әldә edilәn sәnәdlәr toplusu abidә haqqında mәlumat tәminatlılığına

әsas verir. Bu sәnәdlәr әsasında abidә haqqında әldә edilәn müfәssәl mәlumat  abidәyә dәyәn

zәrәrlәrin  müәyyәnlәşdirilmәsnә şәrait yaradır. 

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki tarix vә mәdәniyyәt abidәlәr haqqında mәlumatlar

isә bir qayda olaraq Azәrbaycanın vә Gürcüstanın Dövlәt Arxivlәrindәn, elәcә dә Ermәnistanın

rәsmi dövlәt saytlarından vә ermәni mәtbuatından әldә edilmişdir. Ermәnistanın işğalı altında

olan Azәrbaycan әrazilәrindәki tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri tarixi abidәlәr, incәsәnәt abidәlәri,

memarlıq abidәlәri, arxeoloji abidәlәri kimi qruplara bölünür. Bu qruplqar üzrә 901-i rәsmi dövlәt

qeydiyyatında olmaqla Azәrbaycanın bizә mәlum olan 2 645 sayda tarix vә mәdәniyyәt abidәsi

ermәnilәrin işğalı altındadır. Bu abidәlәrdәn: 600-ü yerli әhәmiyyәtli, 285-i  ölkә әhәmiyyәtli, 13

әdәdi beynәlxalq әhәmiyyәtlidir. 1747 abidә isә hәlәlik  dövlәt qeydiyyatında olmayan  abidәlәrdir. 

Azәrbaycanın işğal altındakı tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin saylarının vә yerinin

müәyyәnlәşdirilmәsindә Ermәnistan Respublikasının rәsmi mәnbәlәrindә kifayәt qәdәr mәlumatlar

yerlәşdirilib. 28.01.2011-ci il tarixdә Ermәnistanın “Ради Дома” saytı, 29 avqust 2013-cü ildә isә

Rusiyanın ИА REGNUM agentliyi Ermәnistanın Mәdәniyyәt Nazirliyinin  rәsmi hesanatında

bildirilir  ki, 2011-ci ildәn başlayaraq Dağlıq Qarabağda 120 istiqamәt üzrә aparılan tәdqiqat

zamanı bu әrazilәrdә 4 000-ә yaxın tarix vә mәdәniyyәt abidәsi qeydә alınmışdır. Ermәni

mәnbәlәrindәn mәlum olur ki, onlar işğal dövrü hazırladıqları 1 450 xaçdaşı, o cümlәdәn yeni

inşa edilәn ermәni kilsәlәrini dә  tarixi abidә kimi qeydә alaraq Qarabağın tarix vә mәdәniyyәt

abidәlәri siyahısına daxil ediblәr.

Ermәni tarixçisi Şahen Mkrtçyanın 2006-cı ildә İrәvanda nәşr etdirdiyi “Qarabağın memarlıq

abidәlәri” kitabında Qarabağdakı abidәlәrin saxtalaşdırılmış adları, tarixlәri vә mövcud olduqları

yerlәr göstәrilmişdir.

Qarabağda ermәnilәr tәrәfindәn abidәlәrin qeydә alınması bir neçә il әrzindә mәrhәlәlәrlә

hәyata keçirilmişdir. Belә ki,  2000-ci ildә 1 700 abidә, 2006-cı ildә 1 200 abidә,  2010-cu ildә 289

abidә vә 2011-ci ildә isә 361 abidә qeydә alınıb ki bunun da cәmi 3550-yә bәrabәr olur. 2012-ci

ildә ermәni mәtbuatı mәlumat yaymışdı ki,Dağlıq Qarabağ vә ona bitişik әtraf әrazilәrdәki tarix vә

mәdәniyyәt abidәlәrinin sayı 4000 әdәdir. Əslindә isә ermәnilәrin Qarabağda mövcudluğunu

iddia etdiklәri 4000 abidәnin 1450 әdәdinin ermәnilәr tәrәfindәn işğal dövrü yonularaq qoyulan

müasir xaç daşları vә yeni tikdiklәri ermәni kilsәlәridir. Tәrәfimizdәn aparılan tәdqiqatlar nәticәsindә

mәlum olmuşdur ki, işğal altındakı әrazilәrdәki  daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt  abidәlәrin ümumi

sayı 2 645-dәn çox deyildir. 
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Abidәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikası

Azәrbaycanın işğal altındakı daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin beynәlxalq stan-
dartlara uyğun qiymәtlәndirilmәsi müәyyәnlәşdirilәrkәn aşağıdakı fәaliyyәt nәzәrә alınmalıdır: 

• Müxtәlif nәsil mütәxәssislәrin abidәnin qiymәtlәndirilmәsinә verdiklәri dәyәrlәrin nәticәlәri;   
• Tarixi vә mәdәni irsinin insanların yaddaşında yaşaması qaydalarının öyrәnilmәsi;
• Daşınmaz әmlakın bu növünün qiymәtlәndirilmәsi zamanı abidәnin dәyәri vә ümumi

vәziyyәti  ilә bağlı  müәyyәn edilmiş mәlumatların öyrәnilmәsi.

Abidәnin qiymәtlәndirilmәsi, onun tәdqiqatının nәticәlәri, daşınmaz әmlakın dәyәri,
qiymәtlәndirilmәsi inşaat işlәrinin yerinә yetirilmәsi qaydaları, әrazidә aparılan arxeoloji qazıntıların
vә tәdqiqat işlәrinin nәticәlәri, eyni zamanda bәrpa-tәmir işlәrinin layihәlәri,   elәcәdә satışdan vә
ya icarәdәn әldә edilәn gәlirlәr haqqında xüsusi mәlumatlar, abidәnin istifadәsi zamanı әhәmiyyәtli
rol oynayır.

Daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәsinin qiymәtlәndirilmәsi, o halda etibarlı olar ki,  әnәnәvi
tәdris materiallarından istifadә edilmiş olsun. Qiymәtlәndirmәdәn sonra, tәbii ki, hesabat verilmәlidir.
Qiymәtlәndirmә haqqında hesabata qiymәtlәndirmә aparılarkәn istifadә olunmuş tәhlil proseslәrinin
izahı vә әhәmiyyәtli mәlumatlardan ibarәt olan sәnәddir. Qiymәtlәndirmәdә qiymәtlәndirmә üzrә
tәlimatların, qiymәtlәndirmә bazasının vә qiymәtlәndirmәnin mәqsәdinin, habelә dәyәr haqqında
rәyin yaranmasına әsas vermiş tәhlilin nәticәlәrini әks olunur. 

Qiymәtlәndirmә haqqında standartlar Beynәlxalq Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Komitә
(İnternational Valuation Standarts Committee - İVSC) tәrәfindәn hazırlanır. Tәşkilat 1981-ci ildә
Kral İnstitutu (Böyük Britaniya) tәrәfindәn sertifikat verilmiş qiymәtlәndiricilәrin tәşәbbüsü ilә ya-
radılmışdır. Beynәlxalq Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Komitә 50-dәn çox ölkәnin peşәkar
qiymәtlәndiricilәr birliklәrini әhatә edir.

Belәliklә, Azәrbaycanın Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindә olan tarix vә mәdәniyyәt
abidәlәrinә ermәnilәr tәrәfindәn vurulan zәrәrin miqdarı aşağıdakı cәdvәllәrdә verilir:

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki dövlәt qeydiyyatında olan 
tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә ermәnilәr tәrәfindәn vurulmuş zәrәrin dәyәri

Abidәlәrin 
yerlәşdiyi inzibati 

әrazi vahidlәri

Dövlәt 
qeydiyyatında 
olan abidәlәrin

sayı

Abidәlәrin kateqoriyaları Abidәlәrә dәymis 
ziyanın mәblәği 
(ABŞ dolları ilә)

Yerli 
әhәmiyyәtli

Ölkә 
әhәmiyyәtli

Beynәlxalq
әhәmiyyәtli

Laçın rayonu 73 62 11 - 10 752 000 000

Kәlbәcәr rayonu 70 50 18 2 14 382 960 000

Qubadlı rayonu 67 51 16 - 7 980 000 000

Zәngilan rayonu 47 39 8 - 3 008 690 000

Füzuli rayonu 71 57 14 - 3 825 160 000

Ağdam rayonu 140 41 95 4 19 603 920 000

Cәbrayıl rayonu 93 74 16 3 7 575 700 000

Xocalı rayonu 28 8 19 1 4 887 500 000

Xocavәnd rayonu 93 61 30 2 4 711 600 000

Şuşa şәhәri 217 167 49 1 11 279 640 000

Naxçıvan MR 3 3 - - 252 000 000

Qazax rayonu 1 1 - - 67 200 000

Cәmi: 903 609 285 13 88 326 370 000
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Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki dövlәt qeydiyyatında olmayan 
tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә vurulmuş zәrәrin dәyәri

İşğal olunmuş әrazilәrdәki dövlәt qeydiyyatında olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә
dәyәn zәrәrin miqdarı:  - 88 326 370 000 $

İşğal olunmuş әrazilәrdәki  Dövlәt qeydiyyatında olmayan tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә
dәyәn zәrәrlәrin miqdarı: - 46 066 086 000 $

İşğal olunmuş әrazilәrdәki daşınan tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dәyәn zәrәrin miqdarı:  
- 42 607 544 000 $

İşğal olunmuş әrazilәrdәki  tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dәyәn zәrәrin ümumi mәblәği 
177 000 000 000 $-dır.

Abidәlәrin
yerlәşdiyi inzibati

әrazi vahidlәri

Dövlәt qeydiyyatında olmayan abidәlәr Abidәlәrә dәyәn zәrәrin ümumi miqdarı

Abidәlәrin sayı
Bәdii daş

nümunәlәri at vә 
qoç fiqurları

Memarlıq vә 
arxeoloji abidәlәr

Abidәlәrә dәyәn
zәrәrin mәblәği
(ABŞ dolları ilә)

Laçın rayonu 202 162 40 1 680 420 000

Kәlbәcәr rayonu 145 125 20 840 210 000

Qubadlı rayonu 100 70 30 2 525 233 000

Zәngilan rayonu 100 80 20 840 210 000

Füzuli rayonu 100 80 20 840 210 000

Ağdam rayonu 100 50 50 6 534 640 000

Cәbrayıl rayonu 100 50 50 3 787 850 000

Xocalı rayonu 100 70 30 4 887 500 000

Xocavәnd rayonu 100 70 30 1 570 533 000

Şuşa şәhәri 600 100 500 22 559 280 000

Naxçıvan MR - - - -  

Qazax rayonu - - - - 

Cәmi 1647 857 790 46 066 086 000
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Ermәnistanın vandal hәrәkәtlәri, beynәlxalq 
hüquqazidd әmәl kimi dәyәrlәndirilmәlidir

XVIII әsrin sonlarından XXI әsrәdәk, çar Rusiyası tәrәfindәn Azәrbaycan әrazisinә   köçürülәn
ermәnilәr tәrәfindәn daim әrazi itkisinә uğradılan Azәrbaycan xalqı hәm dә özünün mәdәniyyәtinin
böyük itkisi vә tarixinin tәhrif edilmәsi ilә üz-üzә qalmışdır. Bu gün Azәrbaycanın işğal altındakı
әrazilәrindәki tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin memarlıq quruluşları dәyişdirilir, tarixlәri saxtalaşdırılır,
mәdәni irs nümunәlәri hәrraca çıxarılır, toponimlәr vә inzibati yaşayış yerlәrinin adları dәyişdirilәrәk
ermәni adları ilә әvәz edilir.   

1954-cü il Haaqa Konvensiyasına 1999-cu ildә qәbul edilmiş İkinci Protokolu silahlı
münaqişәlәr zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması dairәsini daha da genişlәndirir. Xüsusilә
Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğalı kontekstindә Protokolun 9-cu bәndi işğalda iştirak
edәn tәrәfin "işğal edilmiş әrazilәrә münasibәtdә" mәdәni mülkiyyәtin, istәnilәn arxeoloji qazıntı
nümunәsinin qanunsuz ticarәti, bu әrazilәrdәn çıxarılması, abidәlәrin mәdәni, tarixi vә ya elmi
sübut xüsusiyyәtinin dәyişdirilmәsi vә ya dağıdılmasının qadağan etmәsi vә qarşısının almasını
tәsbit edir.

Eyni zamanda “Mәdәni dәyәrlәrin qeyri-qanuni yolla gәtirilmәsinin, aparılmasının vә mülkiyyәt
hüququnun verilmәsinin qadağan edilmәsi vә qarşısının alınmasına yönәlmiş tәdbirlәr haqqında”
1970-ci il Paris Konvensiyası vә “Oğurlanmış vә qeyri-qanuni yolla ölkәdәn çıxarılmış mәdәni
dәyәrlәr haqqında” 1995-ci il Konvensiyasında  tәsbit edilәn müddәalara әsasәn silahlı münaqişәlәr
zamanı mәdәni mülkiyyәt vә mәdәni irsә qarşı әmәllәr, beynәlxalq cinayәt hüququ ilә hәrbi
cinayәt hesab olunur.  

Ermәnistanın tәcavüzü vә işğalı nәticәsindә Azәrbaycana konkret maddi vә mәnәvi zәrәr vu-
rulmuşdur vә bu zәrәrә görә işğalçı dövlәt kimi Ermәnistan Azәrbaycan qarşısında mәsuliyyәt
daşıyır. Qeyd edildiyi kimi, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan
torpaqlarının 20%-i işğal edilmiş vә bir milyona yaxın insan qaçqın vә mәcburi köçkün olmuş,
Azәrbaycanın әhalisinә, әrazisinә, iqtisadiyyatına, mәdәniyyәtinә, ekologiyasına, bitki vә heyvanat
alәminә  böyük miqdarda maddi vә mәnәvi zәrәr vurulmuşdur. 

Yuxarıda göstәrildiyi kimi, Ermәnistanın silahlı tәcavüzü vә işğalı nәticәsindә Azәrbaycanın
mәdәni irsinә 177 milyard manat maddi zәrәr dәymişdir. Bu zәrәrin miqdarının dәqiqlәşdirilmәsi
vә onun ödәnilmәsi probleminin hәll edilmәsi bütövlükdә Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin tәnzimlәnmәsinin mühüm aspektlәrindәn biridir.  

Aydındır ki, Ermәnistanın Azәrbaycanın mәdәni irsinә vurduğu zәrәrin tam hәcmdә ödәnilmәsi
zәrurәtini yaradır. Belә ki, beynәlxalq hüquqa görә mәsuliyyәt daşıyan dövlәt özünün hüquqazidd
әmәli ilә digәr dövlәtә vurmuş olduğu ziyanı tam hәcmdә ödәmәlidir. 

Ermәnistan Azәrbaycana qarşı silahlı tәcavüz yolu ilә Azәrbaycan әrazilәrini işğal etdiyinә
görә beynәlxalq-hüquqi mәsuliyyәt daşıyır. Belә ki, BMT Baş Assambleyasının 14 dekabr  1974-
cü ildә qәbul  etdiyi  “Tәcavüzün tәrifi” adlı 3314 (XXIX)  saylı qәtnamәsinin 5-ci maddәsindә
göstәrilir ki, “tәcavüzkar müharibә beynәlxalq sülhә qarşı cinayәtdir vә tәcavüz aktı  beynәlxalq
mәsuliyyәt doğurur.

1954-cü il Haaqa Konvensiyasına 1999-cu ildә qәbul edilmiş İkinci Protokolu silahlı münaqişәlәr
zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması dairәsini daha da genişlәndi. Xüsusilә Ermәnistanın
Azәrbaycan torpaqlarını işğalı kontekstindә, Protokolun 9-cu bәndi işğalda iştirak edәn tәrәfin
"işğal edilmiş әrazilәrә münasibәtdә" mәdәni mülkiyyәtin, istәnilәn arxeoloji qazıntı nümunәsinin
qanunsuz ticarәti, bu әrazilәrdәn çıxarılması, abidәlәrin mәdәni, tarixi vә ya elmi sübut xüsusiyyәtinin
dәyişdirilmәsi vә ya dağıdılmasının qadağan etmәsi vә qarşısının almasını tәsbit edir.

Ermәnilәr tәrәfindәn mәqsәdli şәkildә onlarla kurqanın, insan mәskәnlәrinin, qәbiristanlıqların,
inanc yerlәrinin, müsәlman dini abidәlәrinin vә digәr arxeoloji abidәlәrin tamamilә mәhv edilmәsi,
süni şәkildә, Azәrbaycan tarixinә vә mәdәniyyәtinә  ciddi zәrbә vurmuşdur.

Belәliklә, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı silahlı tәcavüz etmәsi, eyni zamanda Azәrbaycanın
mәdәni irsinә qarşı  soyqırımı cinayәtlәri törәtmәsi, işğal  edilmiş әrazilәrdә etnik tәmizlәmә
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siyasәti hәyata keçirmәsi Ermәnistanın tәk Azәrbaycan qarşısında deyil, bütövlükdә dünya birliyi
dövlәtlәri qarşısında beynәlxalq-hüquqi mәsuliyyәt doğurduğunu sübut edir.

BMT Baş Assambleyasının 12 dekabr 2001-ci ildә qәbul etdiyi 56/83 saylı “Beynәlxalq
hüquqazidd әmәllәrә görә dövlәtlәrin mәsuliyyәti” adlı qәtnamәsinә eyniadlı әlavәdә göstәrilmişdir.
Sәnәdin 28-ci maddәsindә göstәrilir ki, beynәlxalq hüquqazidd әmәllәr dövlәtin beynәlxalq
mәsuliyyәtinә sәbәb olur ki, bu da hüquqi nәticәlәr doğurur. 

“Beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә dövlәtlәrin mәsuliyyәti”nin 31-ci maddәsinә әsasәn,
mәsuliyyәt daşıyan dövlәt beynәlxalq hüquqazidd әmәllәr nәticәsindә vurduğu zәrәri ödәmәlidir
vә bu zәrәr beynәlxalq hüquqazidd әmәllәr nәticәsindә vurulmuş bütün ziyanlardan, o cümlәdәn
maddi vә ya mәnәvi ziyanlardan ibarәtdir. “Beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә dövlәtlәrin
mәsuliyyәti”nin 34-cü maddәsindә beynәlxalq hüquqazidd әmәllәr nәticәsindә vurulmuş zәrәrin
ödәmә formaları müәyyәn edilib.  

Bu müddәa eyni zamanda BMT Baş Assambleyası tәrәfindәn 16 dekabr 2005-ci ildә qәbul
edilmiş 60/147 saylı “Beynәlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntuları vә insan hüquqları sahәsindә
beynәlxalq normaların ciddi pozuntularının qurbanları üçün zәrәrin ödәnilmәsi vә hüquqi müdafiә
hüququna aid әsas prinsiplәr vә rәhbәredici müddәalar” adlı qәtnamә ilә bir daha tәsdiq olunmuşdur.
Bu qәtnamәnin “Vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsi” adlı IX fәslinin 18-ci bәndindә göstәrilir ki, beynәlxalq
hüquqa vә ölkәlәrin milli qanunvericiliyinә görә, hәm dә konkret halları nәzәrә alaraq, insan
hüquqları sahәsindә beynәlxalq normaların ciddi pozuntularının vә beynәlxalq humanitar hüququn
ciddi pozuntularının qurbanlarına vә pozuntunun ciddiliyinә vә hәr bir hala müvafiq müәyyәn
olunmuş qaydada zәrәrin tam vә effektiv ödәnilmәsi restitusiya, kompensasiya, reabilitasiya,
satisfaksiya vә baş vermiş hadisәnin tәkrarlanmaması  zәmanәti formalarında ola bilәr.

BMT Baş Assambleyasının “Beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә dövlәtlәrin mәsuliyyәti”
qәtnamәsinә әlavәnin 35-ci maddәsindә göstәrilir ki, beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә
mәsuliyyәt daşıyan dövlәt restitusiyanı hәyata keçirmәlidir. Belә ki, restitusiya hüquqazidd әmәlin
törәdilmәsinә qәdәr mövcud olan vәziyyәtin bәrpa edilmәsini özündә ehtiva edir. Bu isә restitusiya
vasitәsilә әvvәlki maddi vәziyyәtin vә qeyri-maddi hüquqların bәrpa edilmәsi demәkdir.

Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı Ermәnistanın hüquqazidd әmәli
nәticәsindә Azәrbaycanın mәdәni irsinә vurulmuş zәrәrin restitusiya formasında ödәnilmәsi
bütün işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrinin qaytarılması, Ermәnistanın Azәrbaycan әrazilәrindәki
tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә qarşı törәtdiyi hüquqazidd әmәllәrdәn imtina etmәsi demәkdir.
Bundan әlavә, restitusiya Ermәnistan tәrәfinin Dağlıq Qarabağın bu ölkәyә birlәşdirilmәsi ilә
bağlı Ermәnistan Ali Sovetinin qәbul etdiyi qәrarın, Ermәnistanın dövlәt müstәqilliyi aktında
Dağlıq Qarabağın bu dövlәtin әrazisi elan edilmәsi vә digәr qanunsuz qәbul edilmiş bütün
normativ aktlarının lәğv edilmәsini dә özündә ehtiva edir.  

“Beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә dövlәtlәrin mәsuliyyәti”nin 37-ci maddәsinә әsasәn
beynәlxalq hüquqazidd әmәllәrә görә mәsuliyyәt daşıyan dövlәt bu әmәllәr nәticәsindә vurulmuş
zәrәrin restitusiya vә ya kompensasiya ilә ödәnilә  bilmәyәn hissәsi qәdәr satisfaksiya tәqdim
etmәlidir. Satisfaksiya pozuntuların etiraf edilmәsindәn, tәәssüf edilmәsindәn, rәsmi üzr
istәnilmәsindәn vә ya digәr müvafiq formadan ibarәt ola bilәr. Qeyd edilmәlidir ki, satisfaksiya
halında pul şәklindә ödәmәlәr dә mümkündür vә bu halda belә ödәmәlәr mәnәvi zәrәrin
ödәnilmәsi forması şәklindә olur.                

Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair satisfaksiya Ermәnistan tәrәfinin
Azәrbaycana qarşı tәcavüz faktını etiraf etmәsi, Azәrbaycan torpaqlarının işğalı faktını etiraf
etmәsi, Xocalıda törәdilmiş soyqırımını etiraf etmәsi, Azәrbaycan xalqı qarşısında rәsmi üzr
istәmәsi formalarında ola bilәr. Öz hәrәkәtlәri ilә beynәlxalq hüquqazidd әmәlә gәtirib çıxarmış
şәxslәrin cәzalandırılması da satisfaksiyanın  bir forması ola bilәr.

Göründüyü kimi, Azәrbaycanın Ermәnistanın beynәlxalq hüquqazidd әmәllәri nәticәsindә
vurulmuş maddi vә mәnәvi zәrәrә görә tәzminat almaq hüququ var vә bunun üçün müvafiq
beynәlxalq-hüquqi mexanizmlәr mövcuddur. Azәrbaycanın ona dәymiş zәrәrin müqabilindә
müvafiq tәzminat almaq hüququna malik olması beynәlxalq tәşkilatların qәrarlarında da
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tәsdiqlәnmişdir. Misal üçün, 13-14 mart 2008-ci ildә (Dakar) Seneqal Respublikasında keçirilmiş
Onbirinci Zirvә Görüşündә (“Müsәlman Umması 21-ci әsrdә”), “İslamın müqәddәs yerlәrinin
qorunması haqqında” 2/11-C (İS) saylı qәtnamәsinin 4-cü bәndindә İKT “Azәrbaycanın ona
dәymiş ziyanın müqabilindә  tәzminat almaq hüququna malik olduğunu hesab edir vә bu
tәzminatın ödәnilmәsi üçün Ermәnistanın tam mәsuliyyәt daşıdığını tәsdiq edir”. Eyni mәzmunlu
müddәalar İKT-nin digәr sәnәdlәrindә dә öz әksini tapmışdır. Mәsәlәn, “Ermәnistan Respublikasının
Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında” 10/11-P (IS) saylı qәtnamәsinin 22-ci
bәndindә qeyd olunur ki, İKT: “Azәrbaycanın mәruz qaldığı zәrәrlәrә  görә müvafiq kompensasiya
hüququ olduğunu hesab edir vә bu zәrәrlәrә görә adekvat kompensasiya ödәnilmәsi mәsuliyyәtini
Ermәnistanın üzәrinә qoyur”.

Belәliklә, aydındır ki, Azәrbaycana vurulmuş maddi vә mәnәvi zәrәrin ödәnilmәsi problemi
Ermәnistanın tәcavüzünün nәticәlәrinin aradan qaldırılmasının vә bütövlükdә Ermәnistan-
Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması prosesinin vacib aspektlәrindәn biridir.

Ermәni vandallığı beynәlxalq tәşkilatların qәrarlarıyla ifşa edilir 

Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәrinin 1988-1994-cü illәrdә Azәrbaycana qarşı hәrbi
tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan torpaqlarının 20 faizi o cümlәdәn keçmiş DQMV-nin inzibati
әrazisinә daxil olmayan yeddi rayon  da işğal edildi. 

Bu fakt Ermәnistanın daim körüklәdiyi Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinin “öz müqәddaratlarını”
tәyinetmә iddialarını alt-üst edir. Hadisә faktiki olaraq Ermәnistanın   Azәrbaycan әrazilәrinә işğal
mәqsәdilә tәcavüz etdiyini tәsdiqlәyir. Belә ki,  Azәrbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ
bölgәsi vә onun әtrafındakı rayonun әrazisi Dağlıq Qarabağ bölgәsinin әrazisindәn dörd dәfә
böyük idi.

Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrinin ümumi sahәsinә aşağıdakı
inzibati әrazi vahidlәri tam vә ya qismәn daxildir:

• Dağlıq Qarabağ regionunun әrazisi (keçmiş DQMV);
• Dağlıq Qarabağla hәmsәrhәd olan yeddi rayonun (Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl, Zәngilan,

Qubadlı, Laçın vә Kәlbәcәr) әrazisi;
• Ermәnistanla hәmsәrhәd olan dörd rayonun (Qazax, Ağstafa, Tovuz vә Gәdәbәy) әrazisi;
• Cәbhә xәttinә yaxın olan dörd rayonun (Tәrtәr, Goranboy, Ağcabәdi vә Beylәqan) әrazisi;
• Naxçıvan  Muxtar Respublikasının Sәdәrәk vә Şәrur rayonlarının әrazisi.

Ermәnistan Respublikası beynәlxalq hüquq normalarını vә BMT Nizamnamәsini kobud şәkildә
pozaraq sülhә vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә qarşı cinayәt sayılan әmәllәrә yol verәrәk Azәrbaycanın
әrazisinin 20%-ni işğal etdi. Azәrbaycan torpaqlarının  işğalına vә vurduğu zәrәrә görә Ermәnistan
beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәt daşıyır. Bu fakt bir çox nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatların, o cümlәdәn
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı, Avropa Tәhlükәsizlik vә Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Avropa Şurası, Avropa
İttifaqı, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatı (NATO) kimi beynәlxalq
dövlәtlәrarası tәşkilatların Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә aid qәrarlarında öz әksini tapmışdır.

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı:

BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası Kәlbәcәr rayonunun işğalı ilә bağlı 30 aprel 1993-cü ildә 822
saylı qәtnamә qәbul etdi. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının bu qәtnamәsi böyük siyasi vә hüquqi
әhәmiyyәtә malikdir.
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1. Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair bu, BMT Tәhlükәsizlik Şurası
tәrәfindәn qәbul edilәn ilk qәtnamәdir.

2. bu qәtnamәdә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinә dair münasibәtinin ilk cizgilәri müәyyәn edilib. Belә ki, qәtnamәdә BMT Tәhlükәsizlik
Şurası Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası arasında münasibәtlәrin pislәşmәsi
ilә bağlı öz dәrin narahatlığını bildirir. Çox güman ki, burada bu münaqişәnin dövlәtlәrarası
münaqişә olduğuna işarә edilir.

3. bu münaqişәnin xarakterinә qiymәt verilir vә bu münaqişә regionda sülhә vә tәhlükәsizliyә
tәhlükә yaradan hal kimi qiymәtlәndirilir.

4. bu regionda olan bütün dövlәtlәrin, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasının әrazi
bütövlüyünü, suverenliyini, sәrhәdlәrinin toxunulmazlığını tәsdiqlәyir.

5. әrazi әldә edilmәsi üçün gücdәn istifadә edilmәsinin yolverilmәzliyini tәsdiqlәyir. Bununla
da BMT Tәhlükәsizlik Şurası gücdәn istifadә etmәklә başqa dövlәtin әrazisinin әldә edilmәsinin
yolverilmәzliyinin hüquqi әsasını müәyyәn edir. Mәhz bu hüquqi  әsas BMT Tәhlükәsizlik Şurasına
Azәrbaycanın bütün işğal edilmiş әrazilәrindәn işğalçı qüvvәlәrin dәrhal vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasının
tәlәb edilmәsinә imkan yaratdı.

BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası Azәrbaycanın Ağdam rayonunun  işğal edilmәsi ilә bağlı 29 iyul
1993-cü ildә 853  saylı qәtnamә qәbul etdi. Bu sәnәdlә BMT TŞ  beynәlxalq sәrhәdlәrin toxunul-
mazlığını vә әrazi әldә edilmәsi üçün gücdәn istifadә edilmәsinin yolverilmәzliyini tәsdiqlәyәrәk
Ağdam rayonunun vә Azәrbaycan Respublikasının digәr rayonlarının işğal edilmәsi faktını pislәdi
vә işğalçı qüvvәlәrin Ağdam rayonundan vә bütün digәr işğal edilmiş Azәrbaycan rayonlarından
dәrhal, tam vә şәrtsiz cıxarılmasını tәlәb etdi. 

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının bu qәtnamәsinin 9 bәndindә "Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ re-
gionunun “ermәnilәri" ifadәsi әks olunub vә bunu xüsusi qeyd etmәk çox vacibdir.

Dağlıq Qarabağ regionunun “ermәnilәri" ifadәsi  Dağlıq Qarabağın Azәrbaycanın regionu
olması faktını acıq-aşkar tәsdiqlәyir.

1. burada yaşayan әhali, ermәnilәrin iddia etdiyi kimi, mövcud olmayan "Dağlıq Qarabağ
xalqı" yox, Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan ermәnilәrin, yәni ermәni icmasının
üzvlәri olduğunu tәsdiqlәyir.  

2. bu qәtnamәdә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822 saylı qәtnamәsindә öz әksini tapmış
"Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası arasında münasibәtlәrin pislәşmәsi ilә
bağlı öz dәrin narahatlığını bildirilmәsi "ifadәsinә" "onların arasında artan gәrginlik" sözlәri dә
әlavә olunmuşdur. Bu, BMT Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin, öz
tәbiәtinә görә mәhz dövlәtlәrarası münaqişә olması faktının getdikcә daha aydın tәsәvvür etmәsini
әks etdirir.

3. әgәr BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822 saylı qәtnamәsindә "regionda, xüsusәn Kәlbәcәr ra-
yonunda fövqәladә humanitar vәziyyәtdәn vә çoxlu sayda mülki şәxsin yerdәyişmәsi" ilә bağlı
dәrin narahatlıq bildirilirdisә, artıq bu ifadә daha da dәqiqlәşdirilir vә göstәrilir ki, "regionda
fövqәladә humanitar vәziyyәtdәn vә Azәrbaycanda çoxlu sayda mülki şәxslәrin yerdәyişmәsindәn"
dәrin narahatlığını bildirir. Bununla da bu sәnәddә göstәrilir ki, әsasәn Azәrbaycanın mülki әhalisi
"yerdәyişmәyә", әslindә isә etnik tәmizlәnmәyә mәruz qalıb.

4. әgәr BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822 saylı qәtnamәsindә bu regionda olan bütün dövlәtlәrin
suverenliyi vә әrazi bütovlüyünә hörmәt edilmәsi tәsdiqlәnirdisә, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 853
saylı qәtnamәsindә ilk növbәdә Azәrbaycanın, sonra isә regionda olan digәr ölkәlәrin suverenliyinә
vә әrazi bütövlüyünә hörmәt edilmәsi tәsdiqlәnir. Hәrbi әmәliyyatların bütövlükdә Azәrbaycanın
әrazisindә aparıldığını nәzәrә alsaq, belә bir qәnaәtә gәlmәk olar ki, burada söhbәt әsasәn
Azәrbaycanın suverenliyinә vә әrazi bütövlüyünә hörmәt edilmәsindәn gedir vә bu amili BMT-nin
Tәhlükәsizlik Şurası xüsusi vurğulayır.
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BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası 14 oktyabr 1993-cü ildә  874 saylı qәtnamәsindә yenidәn Azәrbaycanın
vә regionda olan digәr dövlәtlәrin suverenliyini vә әrazi bütövlüyünü, beynәlxalq sәrhәdlәrin
toxunulmazlığını vә әrazi әldә edilmәsi ucun gücdәn istifadә edilmәsinin yolverilmәzliyini tәsdiqlәyәrәk
vә Azәrbaycanda çoxlu sayda mülki şәxsin yerdәyişmәsi ilә bağlı öz ciddi narahatlığını bildirәrәk
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn ermәni qüvvәlәrinin çıxarılmasına çağırdı. Bu qәtnamәnin
preambulasında hәm dә "Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu vә onun әtrafında münaqişә" ifadәsi
öz әksini tapmışdır. Bu ifadәnin çox vacib әhәmiyyәti var.Burada söhbәt tәkcә Dağlıq Qarabağ
regionunda olan münaqişәdәn getmir, hәm dә "onun әtrafında münaqişәdәn" gedir. 

BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurası 12 noyabr 1993-cu ildә özünün qәbul etdiyi 884 saylı qәtnamәsindә
Azәrbaycanın Horadiz şәhәrinin vә Zәngilan rayonunun işğalını narahatlıqla qeyd edәrәk
Azәrbaycanın vә regionda olan digәr dövlәtlәrin suverenliyini vә әrazi bütövlüyünü, hәm dә
beynәlxalq sәrhәdlәrin toxunulmazlığını vә әrazi әldә edilmәsi ucun gücdәn istifadә edilmәsinin
yolverilmәzliyini tәsdiqlәyәrәk, böyük sayda mülki şәxslәrin son yerdәyişmәsi halı, Horadiz
şәhәrindә, Zәngilan rayonunda vә Azәrbaycanın cәnub sәrhәdindә yaranan fövqәladә humanitar
vәziyyәtlә bağlı öz ciddi narahatlığını ifadә edәrәk, Horadiz şәhәrinin vә Zәngilan rayonunun işğal
edilmәsini, dinc әhaliyә hücumları vә Azәrbaycan Respublikası әrazisinin atәşә tutulmasını pislәdi
vә işğalçı qüvvәlәrin Zәngilan rayonundan birtәrәfli çıxarılmasını vә ümumilikdә işğalçı qüvvәlәrin
digәr işğal olunmuş Azәrbaycan rayonlarından  cıxarılmasını tәlәb etdi.

Bu qәtnamәnin preambulasmda da "Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu vә
onun әtrafmda munaqişә" ifadәsi öz әksini tapmışdır. Bundan әlavә, qәtnamәnin 2-ci bәndindә
hәm dә "Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun ermәnilәri" ifadәsi dә әks olunub. Belәliklә, bu
beynәlxalq-hüquqi sәnәdlәrin tәhlili belә bir nәticәyә gәlmәk ucun әsas verir:

1. BMT Tәhlükәsizlik Şurası öz qәtnamәlәrindә birmәnalı olaraq Dağlıq Qarabağ regionunun
Azәrbaycana mәxsus olmasını tәsdiqlәyir.

2. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrindә Azәrbaycanın suverenliyi, әrazi bütövlüyü vә
onun beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri dәstәklәnir. Bu qәtnamәlәrdә digәr dövlәtlәrin
әrazisinin әldә edilmәsi üçün gücdәn istifadә olunmasının yolverilmәzliyi xüsusi vurğulanır vә
ermәni qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan әrazisinin işğalı vә dinc әhaliyә qarşı hücumlar qәtiyyәtlә
pislәnir.

3. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrindә ermәni işğalçı qüvvәlәrin Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindәn dәrhal çıxarılması tәlәb olunur. BMT Tәhlükәsizlik Şurası ilә yanaşı,
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair BMT Baş Assambleyası tәrәfindәn dә
bir neçә mühüm әhәmiyyәtli qәtnamә vә qәrar qәbul edilmişdir.

BMT Baş Assambleyası

Qeyd etmәk lazımdır ki, "Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu" ifadәsi BMT
Baş Assambleyasımn qәtnamәlәrindә dә öz әksini tapmışdır. Belә ki, BMT Baş Assambleyası
tәrәfindәn, baş komitәlәrә vermәdәn, qәbul olunmuş 16 yanvar 1998-ci il tarixli "Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatı vә Avropada Tәhlükәsizlik vә Əmәkdaşlıq Tәşkilatı arasında әmәkdaşlıq haqqında"
qәtnamәnin 16-cı bәndindә "Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu vә onun әtrafında
olan münaqişә" ifadәsi әks olunmuşdur. Analoji ifadә BMT Baş Assambleyası tәrәfindәn 9 fevral
2000-ci ildә, 2 mart 2001-ci ildә, 14 fevral 2002-ci ildә, 6 fevral 2003-cu ildә qәbul olunmuş
qәtnamәlәrdә öz әksini tapmışdır.

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә vә bu münaqişә nәticәsindә humanitar
sahәdә yaranmış ağır nәticәlәrin aradan qaldırılmasına dair BMT-nin Baş Assambleyası özunun
48-ci sessiyasının 20 dekabr 1993-cu ildә keçirilmiş 85-ci plenar iclasında "Azәrbaycanda qaçqınlara
vә mәcburi köçkünlәrә fövqәladә beynәlxalq yardımın göstәrilmәsi haqqında" qәtnamә qәbul
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etmişdir  Bu sәnәddә ilk dәfә BMT sәviyyәsindә etiraf edilir ki, Ermәnistan - Azәrbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişәsi nәticәsindә Azәrbaycanda humanitar vәziyyәt ciddi şәkildә pislәşmiş vә
Azәrbaycanda qaçqın vә mәcburi köçkünlәrin sayı bir milyonu keçmişdir.

BMT Baş Assambleyası 7 sentyabr 2006-cı ildә keçirilmiş 61-ci sessiyasının 98-cı plenar
iclasında "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt" adlı qәtnamә qәbul etmişdir. Bu
qәtnamә ermәni işğalçılarının Qarabağda vә ona bitişik olan әrazilәrdә törәtdiklәri yanğınlarla bağlı
yaranmış vәziyyәtә hәsr olunmuşdur. BMT Baş Assambleyasının bu qәtnamәsinin hәm adında,
hәm dә mәtnindә "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәri" ifadәsi öz әksini tapmışdır. Qәtnamәnin adı
çox mәqamlardan mәlumat verir. Qәtnamәnin adından göründüyü kimi, bu sәnәddә Azәrbaycan tor-
paqlarının işğal olunması faktı etiraf edilir. "Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu"
ifadәsi hәm dә BMT Baş Assambleyasının 14 mart 2008-ci ildә keçirilmiş 62 sessiyasında qәbul
etdiyi "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt" adlı qәtnamәsindә dә öz әksini tapmışdır.
BMT Baş Assambleyasının bu qәtnamәsini xüsusi qeyd etmәk lazımdır. Qәtnamәdә beynәlxalq
sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәr çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikasının suverenliyinә vә әrazi
bütövlüyünә dәstәk verilmәsi vә daim hörmәt edilmәsi qeyd edilir, Azәrbaycan Respublikasının
bütün işğal olunmuş әrazilәrindәn ermәni qüvvәlәrinin dәrhal, tam vә şәrtsiz çıxarılması tәlәb olunur.   

Qәtnamәdә yenidәn Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri
çәrçivәsindә әrazi bütovlüyünün dәstәklәnmәsinә vә suverenliyinә daim hörmәt edilmәsi bәyan
edilir vә Azәrbaycan Respublikasının bütün işğal olunmuş әrazilәrindәn ermәni qüvvәlәrinin qeyd-
şәrtsiz çıxarılması tәlәb olunur. 

Bu sәnәddә hәm dә Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindәn qovulmuş әhalinin
öz evlәrinә qayıtması onların ayrılmaz hüququ kimi tәsdiqlәnir vә belә qayıdış ucun müdaxilәdәn
zәrәr çәkmiş әrazilәrin hәrtәrәfli reabilitasiyası da daxil olmaqla, bütün lazımi şәraitin yaradılması
zәrurәti qeyd olunur. Bununla yanaşı, Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda
ermәni vә azәrbaycanlı icmaları ucun normal, tәhlükәsizlik vә bәrabәr yaşayış şәraitinin tәmin
edilmәsi zәrurәti etiraf edilir.

Göstәrilir ki, bu regionda Azәrbaycan Respublikasının hüdudları çәrçivәsindә özünüidarәetmәnin
effektiv demokratik sistemi üçün imkan yaradılacaqdır. Sәnәddә hәm dә xüsusi qeyd olunur ki,
Azәrbaycan Respublikasının әrazilәrinin işğal olunması nәticәsindә yaranmış vәziyyәtin qanuni
olmasının heç bir dövlәt tanımamalıdır vә belә vәziyyәtin saxlanılmasına kömәk vә ya yardım
etmәmәlidir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, bu qәtnamә birdәfәlik xarakter daşımır. Qәtnamәnin 8-ci bәndindә BMT
Baş Katibindәn bu qәtnamәnin hәyata keçirilmәsinә dair hәrtәrәfli mәruzә tәqdim edilmәsi xahişi
әks olunmuşdur. Bundan әlavә, qәtnamәnin 9-cu bәndi "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә
vәziyyәt" adlı mәsәlәni Baş Mәclisin 63-cu sessiyasının gündәliyinә salınmasını nәzәrdә tutur.

Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, bu qәtnamәlәrlә yanaşı BMT Baş Assambleyası Ermәnistanın
vә onun himayәdarlarının bütün әks hәrәkәtlәrinә, tәdbirlәrinә baxmayaraq,  GUAM ölkәlәrinin
tәşәbbüsü ilә qaldırılmış keçmiş SSRİ әrazisindә dondurulmuş münaqişәlәr haqqında "GUAM
mәkanında dondurulmuş münaqişәlәr vә beynәlxalq sülhә, tәhlükәsizliyә vә inkişafa onların tәsiri"
adlı mәsәlәnin 61-ci sessiyanın gündәliyinә salınması haqqında qәrar qәbul etdi. Sonradan bu
mәsәlә BMT-nin Baş Assambleyasının 62-ci, daha sonra isә 63 vә 64-cü sessiyalarının vә yenidәn
65-ci sessiyasının gündәliyinә salındı.  

AŞPA 2008-ci ildә özünün yay sessiyasında bir daha Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә öz
dәstәyini göstәrdi. AŞPA-nın bu sessiyasında 6 iyun 2008-ci ildә xüsusi mәruzәçilәr Andreas
Herkel vә Yevgeniya Jivkova tәrәfindәn edilmiş "Azәrbaycanda demokratik institutların fәaliyyәt
göstәrmәsi haqqında" mәruzә әsasında 24 iyul 2008-ci ildә 1614 saylı eyniadlı qәtnamә qәbul
etmişdir. Bu qәtnamәnin 25.1 bәndindә deyilir: "Assambleya hesab edir ki, ölkәnin әrazi bütövlüyü
bәrpa edilmәyәnә qәdәr Azәrbaycanda sabit demokratik inkişaf çox çәtin olacaq". AŞPA-nın 1614
saylı qәtnamәsinin 25.2 bәndindә deyilir ki, "Assambleya BMT-nin Baş Assambleyasının 14 mart
2008-ci tarixindә qәbul edilmiş "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt
haqqında"qәtnamәsini nәzәrә alır".
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Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, BMT Baş Assambleyası özünün 14 mart 2008-ci il tarixli
qәtnamәsindә Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu vә onun әtrafında hәrbi münaqişәnin bey -
nәlxalq sülhә vә tәhlükәsizliyә tәhlükә yaratmaqda davam etmәsindәn öz ciddi narahatlığını
bildirir, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tәsdiqlәyir, Azәrbaycanın beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış
sәrhәdlәrinә dәstәk verir vә işğal olunmuş әrazilәrdәn ermәni silahlı qüvvәlәrinin dәrhal çıxarılmasını
tәlәb edir. Belәliklә, AŞPA BMT Baş Assambleyasınm 14 mart 2008-ci il tarixli "Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt haqqında" qәtnamәsinә öz dәstәyini bildirdi, Dağlıq Qarabağ
regionunun әrazi mәnsubiyyәtini Azәrbaycana mәxsus olduğunu tәsdiqlәdi vә Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindәn Ermәnistan hәrbi qüvvәlәrinin dәrhal çıxarılmasını tәlәb etdi. 

İslam Konfransı Tәşkilatı

Seneqalın paytaxtı Dakar şәhәrindә İKT dövlәt vә hökumәt başçılarının 13-14 mart 2008-ci
ildә keçirilmiş XI zirvә görüşündә İKT-nın ikinci vә hal-hazırda qüvvәdә olan Nizamnamәsi qәbul
olunmuşdur. Bu Nizamnamә 18 fәsildә 39 maddәdә birlәşir. İKT Nizamnamәsinin 1-ci fәslinin 1-ci
maddәsinin 4-cu bәndindә Azәrbaycanın sәylәri nәticәsindә işğal altında olan dövlәtlәrin öz әrazi
bütövlüyünü bәrpa etmәsi hüququnun üzv dövlәtlәr tәrәfindәn birmәnalı dәstәklәnmәsi barәdә
müddәa tәsbit edildi. Bu isә, öz növbәsindә, ölkәmiz üçün gәlәcәk xarici siyasәt kursunun
istiqamәtlәndirilmәsinin hüquqi bazasının möhkәmlәndirilmәsindә müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir.

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair müddәalar İKT-yә üzv ölkәlәrin
dövlәt vә hökumәt başçılarının zirvә görüşlәrindә qәbul olunmuş müxtәlif sәnәdlәrlә yanaşı, hәm
dә İKT Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının sessiyalarında qәbul olunmuş müxtәlif sәnәdlәrdә, o
cümlәdәn yekun kommunike vә bәyanatlarda vә çoxsaylı qәtnamәlәrdә dә öz әksini tapmışdır.  

İKT Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının Türkiyәnin İstanbul şәhәrindә 17-18 iyun 1992-ci ildә
keçirilmiş 5-ci fövqәladә sessiyasının Yekun Kommunikesinin 15-ci bәndi; 

7-9 sentyabr 1994-ci ildә Pakistan İslam Respublikasının İslamabad şәhәrindә keçirilmiş İKT
Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının 7-ci fövqәladә sessiyasının Yekun Kommunikesinin "Ermәnistan vә
Azәrbaycan arasında münaqişә" bölmәsinin 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-ci bәndlәri vә "Ermәnistan
vә Azәrbaycan arasında münaqişә haqqında" Qәtnamә;

25-29 aprel 1993-cu ildә Pakistan İslam Respublikasının Kәraçi şәhәrindә keçirilmiş İKT Xarici
İşlәr Nazirlәri Şurasının 21-ci sessiyasının Yekun Kommunikesinin 44 bәndi vә "Ermәnistan vә
Azәrbaycan arasında münaqişә haqqında" Qәtnamә; 

10-12 Dekabr 1994-cu ildә Mәrakeş Krallığının Kasablanka şәhәrindә keçirilmiş İKT Xarici İşlәr
Nazirlәri Şurasının 22-ci sessiyasının Yekun Kommunikesinin: Azәrbaycan-Ermәnistan bölmәsinin
70, 71, 72, 73-cu bәndlәri vә bununla yanaşı, "Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında münaqişә
haqqında" "Azәrbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstәrilmәsi haqqında"  Qәtnamәlәr; 

9-13 dekabr 1996-cı ildә İndoneziya Respublikasının Cakarta şәhәrindә keçirilmiş İKT Xarici
İşlәr Nazirlәri Şurasının 24-cu sessiyasının Yekun Kommunikesinin "B. Siyasi mәsәlәlәr:
Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tәcavüzü" fәslinin 80-85-ci bәndlәri vә "Ermәnistan Respublikasının
Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında" vә "Azәrbaycan Respublikasına iqtisadi
yardım göstәrilmәsi haqqında" Qәtnamәlәr; 

15-17 mart 1998-ci ildә Qәtәrin paytaxtı Dohada keçirilmiş İKT Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının
25-ci sessiyasının Yekun Kommunikesinin "Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tәcavüzü" fәslinin
63-cu bәndi vә "Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında"
"Azәrbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstәrilmәsi haqqında" Qәtnamәlәr; 

27-30 iyun 2000-ci ildә Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda keçirilmiş İKT Xarici İşlәr
Nazirlәri Şurasının 27-ci sessiyasının Yekun Kommunikesinin "Ermәnistan Respublikasının
Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü" fәslinin 72-ci bәndini vә "Ermәnistan Respublikasının
Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında"  vә "Azәrbaycan Respublikasına iqtisadi
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yardım  göstәrilmәsi haqqında"  vә "Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına
qarşı tәcavüzünün nәticәsi kimi Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә İslam tarixi vә mәdәniyyәt
abidәlәrinin vә müqәddәs yerlәrin mәhv edilmәsi vә dağıdılması haqqında"  Qәtnamәlәr; 

25-27 iyun 2002-ci ildә Sudan Respublikasının paytaxtı Xartumda keçirilmiş İKT Xarici İşlәr
Nazirlәri Şurasının 29-cu sessiyasının Yekun Kommunikesinin 37-ci bәndi vә "Ermәnistan Res-
publikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında"  vә "Azәrbaycan Respublikasına
iqtisadi yardım göstәrilmәsi haqqında"  vә "Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına
qarşı tәcavüzünün nәticәsi kimi Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә İslam tarixi vә mәdәniyyәt
abidәlәrinin vә müqәddәs yerlәrin mәhv edilmәsi vә dağıdılması haqqında" adlı Qәtnamәlәr; 

28-30 iyun 2005-ci ildә Yәmәn Respublikasının Sәna şәhәrindә keçirilmiş İKT Xarici İşlәr
Nazirlәri Şurasının 32-ci sessiyasının Yekun Kommunikesinin "İslam müqәddәs yerlәrinin qorunması
haqqında" qәtnamәnin "Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzünün
nәticәsi kimi Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә İslam tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin vә
müqәddәs yerlәrin mәhv edilmәsi vә dağıdılması haqqında" bölmәsi; 

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair İKT-dә qәbul olunmuş
qәrarlar vә qәtnamәlәr barәdә bu qәrara gәlmәk olar:

1. İKT Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycan torpaqlarının işğal olunması faktmı tәsdiq edir.  
2. İKT Azәrbaycan Respublikasına qarşı Ermәnistanın tәcavüzünü qәtiyyәtlә pislәyir vә bu

tәcavüzә son qoyulmasını tәlәb edir vә bununla yanaşı hәm dә Ermәnistanın silahlı qüvvәlәrinin
bütün işğal olunmuş Azәrbaycan torpaqlarından dәrhal, tam vә şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edir;

3. İKT Ermәnistanı tәcavüzkar kimi tanıyaraq, BMT Tәhlükәsizlik Şurasına Azәrbaycana qarşı
tәcavüzün baş vermәsi faktının tanınması vә BMT-nin Nizamnamәsinin VII fәslinә uyğun olaraq
BMT Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn özünün әvvәllәr qәbul etdiyi qәrarlarının tәmin edilmәsi mәq -
sәdilә müvafiq addımların atılması ucun müraciәt etdi. Ermәnistan tәrәfindәn müasir beynәlxalq
hüquq norma vә prinsiplәrinin pozulması bu dövlәtin beynәlxalq-hüquqi mәsuliyyәtini yaradır. Bu
halda hәmin dövlәtә qarşı BMT-nin Nizamnamәsinә uyğun olaraq BMT Tәhlükәsizlik Şurası tәrә -
findәn beynәlxalq hüquqi mәcburetmә tәdbirlәri sisteminin tәtbiq edilmәsi tam hüquqa uyğundur;

4. İKT tәrәfindәn Ermәnistanı tәcavüzkar dövlәt kimi tanınması o demәk idi ki, Ermәnistan
Respublikası birbaşa Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin iştirakçısıdır. Bu
fakt sonradan 2 dekabr 2008-ci ildә imzalanmış Moskva Bәyannamәsindә öz әksini tapmışdır. Bu
faktın beynәlxalq hüquqi sәnәdlәrdә әks olunmasının böyük әhәmiyyәti var. Belә ki, bu faktın
etiraf edilmәsi, guya ki, münaqişәnin Azәrbaycan vә "Dağlıq Qarabağ", mәrkәz vә әyalәt arasında
baş vermәsinә dair ermәni tәrәfinin konsepsiyasının әsassız olmasını bir daha sübut edir;

5. İKT Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn işğal olunmuş әrazisindә Azәrbaycan әhalisinә
qarşı edilmiş hәrәkәtlәri insanlığa qarşı törәdilmiş cinayәtlәr kimi qiymәtlәndirir. Bu fakt işğal
olunmuş Azәrbaycan әrazisindә azәrbaycanlı әhaliyә qarşı törәdilmiş cinayәtlәrdә, o cümlәdәn
Xocalıda mülki әhaliyә qarşı soyqırımın hәyata keçirilmәsindә әli olan Ermәnistanın rәsmi vә
vәzifәli şәxslәrinin mәsuliyyәtә cәlb edilmәsinin zәrurәtinә dair mәsәlәnin qoyuluşu haqqında
hüquqi әsaslar verir;

6. İKT Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında münaqişәnin әdalәtli vә dinc yolla nizamlanmasının
әsas prinsiplәrini müәyyәn edir. Bunlar dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü vә beynәlxalq sәviyyәdә
tanınmış sәrhәdlәrin toxunulmazlığı prinsiplәridir;

7. İKT Ermәnistanın hәr hansı bir qanunsuz iqtisadi fәaliyyәtinә vә Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindә tәbii resursların istismarına vә İslam abidәlәri daxil olmaqla, Azәrbaycanın
mәdәni vә tarixi abidәlәrinin dağıdılması praktikasına son qoyulması zәrurәtini qeyd edir;

8. İKT yuxarıda qeyd olunan mәqsәdin hәyata keçirilmәsi ucun tәşkilata üzv olan ölkәlәr
tәrәfindәn әlaqәlәndirici addımların atılmasına dair qәrar qәbul etmişdir. Xüsusilә qeyd etmәk
lazımdır ki, İKT öz qәrarlarında Azәrbaycan xalqı ilә digәr beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә dә öz
hәmrәyliyini göstәrmәk zәrurәtini qeyd edir. 
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Avropada Tәhlükәsizlik vә Əmәkdaşlıq Tәşkilatı (ATƏT):

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ATƏT-in diqqәt mәrkәzindә saxladığı
mәsәlәlәrdәn biri olmuşdur. Bu tәşkilat münaqişәnin hәlli prosesindә vasitәçilik missiyasını öz
üzәrinә götürmüş vә bu istiqamәtdә irәlilәyişlәr әldә olunması üçün müәyyәn addımlar atmışdır. 

1992-ci ilin fevralında ATƏT-in ilk missiyası Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә
dair mәruzә hazırlamaq mәqsәdilә Azәrbaycana gәldi. Missiyanın mәruzәsi Yüksәk Vәzifәli
Şәxslәr Komitәsinin (YVŞK) fevral ayında Praqa şәhәrindә keçirilәn iclasına tәqdim olundu. Bu
mәruzәdә Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan әrazisi olması faktı bir daha tәsdiqlәnirdi. YVŞK
münaqişәnin nizamlanmasına sülh yolu ilә nail olmağın zәruriliyini dә bәyan etmişdi.

Martın 24-dә ATƏT-in Xarici İşlәr Nazirlәri Şurası vәziyyәti müzakirә edәrәk münaqişәnin sülh
yolu ilә nizamlanmasını tәmin etmәk üçün Yüksәk Vәzifәli Şәxslәr Komitәsinin zәmanәti әsasında
Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması barәdә qәrar qәbul etdi. Hәmin il martın 24-dә
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә, danışıqlar vasitәsilә hәlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu
yaradıldı. Konfransda ABŞ, Fransa, Almaniya, İtaliya, Türkiyә, Çexiya-Slovakiya, Belarus, İsveç,
Azәrbaycan vә Ermәnistan nümayәndәlәrinin iştirakı nәzәrdә tutulurdu.

1992-ci ilin mayında ATƏT-in Yüksәk Vәzifәli Şәxslәr Komitәsi tәrәfindәn konfransın tәşkili vә
iclasın keçirilmәsi şәrtlәri, elәcә dә sәdrin sәlahiyyәtlәrini müәyyәnlәşdirәn qәrar qәbul olundu.
Minsk Konfransının keçirilmәsi ucun yaradılan Minsk qrupu münaqişәnin hәlli prosesindә iştirak
etmәli vә nәticәdә Minskdә bu münaqişәnin hәllinә dair yekun sәnәd qәbul olunmalı idi.

1994-cu ilin dekabrında Budapeştdә ATƏT üzvü olan ölkәlәrin dövlәt vә hökumәt başçılarının
növbәti Zirvә Görüşü keçirildi. Zirvә Toplantısının iştirakçıları Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişәsini dә müzakirә edәrәk bu barәdә qәbul olunmuş sәnәdlәrә müvafiq bölmәnin
salınmasına razılıq verdilәr. Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә bu sәnәdin Regional Mәsәlәlәr
hissәsindә "Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә әlaqәdar ATƏT-in fәaliyyәtinin intensivlәşdirilmәsi"
adlı bölmә hәsr edilmişdir. Onlar Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq
qәtnamәlәrinә sadiq qaldıqlarını tәsdiqlәyir vә ATƏT-in münaqişәnin sülh yolu ilә nizamlanmasına
yönәlmiş sәylәrinә Tәhlükәsizlik Şurasının göstәrdiyi siyasi dәstәyi alqışlayırlar. 

Bu sәylәr çәrçivәsindә ilk addım kimi, mövcud atәşkәsin davam etdirilmәsinә kömәk etmәk
mәqsәdilә Rusiya Federasiyasının vә Minsk qrupunun digәr fәrdi üzvlәrinin dәstәyi ilә vә onlarla
әmәkdaşlıq şәraitindә tәcili tәdbirlәrin görülmәsini vә әvvәllәr vasitәçilik fәaliyyәti zamanı әldә
olunmuş irәlilәyişә әsaslanaraq hәyata keçirilmәsi bütün tәrәflәr ucun münaqişәnin әsas nәticәlәrini
aradan qaldırmağa vә Minsk Konfransım çağırmağa imkan verәcәk silahlı münaqişәnin dayandırılması
haqqında siyasi sazişin imzalanması mәqsәdilә tezliklә danışıqlar aparmağı Minsk qrupunun
hәmsәdrlәrinә tapşırırlar. Daha sonra onlar Minsk Konfransının hәmsәdrlәrindәn, xüsusilә humanitar
sahәdә, inamın möhkәmlәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә münaqişә
tәrәflәri ilә birgә işi davam etdirmәyi xahiş edirlәr. Onlar iştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn hәm fәrdi
әsasda, hәm dә müvafiq beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә qaçqınların acınacaqlı vәziyyәtini
yüngüllәşdirmәyә xüsusi diqqәt yetirmәk şәrtilә regionun әhalisinә humanitar yardımın göstәrilmәsi
üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin vacibliyini qeyd edirlәr".

Budapeşt Zirvә Görüşünün әsas nәticәlәrindәn biri Minsk qrupuna hәmsәdrlik institutunun ya-
radılması oldu. Sülhmәramlı qüvvәlәrin müxtәlif dövlәtlәrin hәrbi qüvvәlәrindәn tәşkil olunması
barәdә qәrar Rusiyanın mәsәlәni tәkbaşına hәll etmәk istәyinin qarşısını aldı. 

1996-cı ilin dekabrında Lissabonda ATƏT üzvü olan ölkәlәrin dövlәt vә hökumәt başçılarının
növbәti Zirvә Görüşü keçirildi. Bu Zirvә Görüşündә Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin nizamlanmasının әsas parametrlәri müәyyәn edilmişdi. Onlar ATƏT-in fәaliyyәtdә
olan sәdrinin Bәyanatında öz әksini tapmışdır. Bәyanatda qeyd olunur ki: "... son iki il әrzindә
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin vә Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü mәsәlәsinin
hәllindә heç bir irәlilәyiş әldә edilmәmişdir”.

Üç hәmsәdr ölkә dinc tәnzimlәmәyә nail olmaq üçün Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәrinin
qәbul edәcәklәri zәruri qәrarları dәstәklәyәcәklәrini bildirdilәr. Onlar Ermәnistan vә Azәrbaycan
rәhbәrlәrini sәylәrini Əsas prinsiplәrdә hәlә qalan mübahisәli mәsәlәlәrin hәlli üzәrindә yeni
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qüvvә ilә cәmlәşdirmәyә çağırdılar vә öz hәmsәdrlәrinә münaqişә tәrәflәrinin bu sәylәrini hәyata
keçirmәlәrinә kömәk etmәk ucun onlarla işi davam etdirmәyi tapşırdılar. Danışıqların keçirildiyi
atmosferi yaxşılaşdırmaq üçün tәrәflәrә müraciәtlә onları atәşkәs rejiminin möhkәmlәnmәsinә vә
bütün sahәlәrdә etimad tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә yönәlmiş әlavә addımlar atmağa
çağırdılar". Sәnәdin mahiyyәtindәn göründüyü kimi, o daha çox ümumi xarakter daşıyır.

Ola bilsin ki bu sәbәbdәn ATƏT münaqişәyә dair daha çox "neytral mövqe" tutmağa çalışır.
Halbuki tәcavüzkarla tәcavüz qurbanı arasında fәrqin qoyulmaması münaqişәnin hәllinә yox,
әksinә uzadılmasına aparır. Bununla bәrabәr, yekun olaraq belә bir nәticәyә gәlmәk olar ki, ATƏT-
in sәnәdlәrindә vә ilk növbәdә ATƏT-in Zirvә Görüşlәrindә qәbul olunmuş sәnәdlәrdә:

1. Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan Respublikasının әrazisi olması faktı etiraf olunur vә tәsdiqlәnir;
2. Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü dәstәklәnir;
3. Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun yalnız Azәrbaycanın tәrkibindә әn yüksәk sәviyyәli

özünüidarәetmә hüququ verәn öz müqәddәratım tәyin etmә әsasında müәyyәn edilmәsi vurğulanır;
4. Bütün tәrәflәrin nizamlama müddәalarına riayәt olunmasının tәmin edilmәsinә dair qarşılıqlı

öhdәliklәr dә daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağ vә onun bütün әhalisinin tәmin edilmiş tәhlükәsizliyinin
zәruriliyi qeyd olunur.

ATƏT PA – 2014: “ATƏT Regionunda Mәdәni Mülkiyyәtin Qorunması”. 
Qәtnamәnin mәqsәdi iştirakçı dövlәtlәrin mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn mәdәni vә tarixi, dini

mülkiyyәtin, xüsusilә işğal edilmiş әrazilәrdә olan abidәlәrin qorunması, saxlanılması, qanunsuz
olaraq formasının vә mәzmununun dәyişdirilmәsinә qarşı mübarizәsinin güclәndirilmәsi vә bu
istiqamәtdә fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsidir.

Qәtnamәdә qeyd olunur ki, YUNESKO-nun vә ya başqa bir beynәlxalq tәşkilatın siyahısına daxil
edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq, böyük әhәmiyyәtә malik olan mәdәni irsin qәsdәn mәhv
edilmәsinin qarşısını ala vә ya dayandıra bilmәyәn, tәqsirkarları cәzalandırmayan vә müvafiq tәdbirlәr
görmәyәn iştirakçı dövlәtlәr beynәlxalq hüquqda nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

Qәtnamәdә xüsusilә vurğulanır ki, işğalçılıq da daxil olmaqla, istәr beynәlxalq, istәrsә dә daxili
silahlı münaqişә tәrәflәri olan dövlәtlәr öz fәaliyyәtlәrini әnәnәvi beynәlxalq hüquqa uyğun şәkildә
tәşkil edәrәk mәdәni irsi qorumaq üçün beynәlxalq sәnәdlәrin müddәa vә prinsiplәri, elәcә dә YU-
NESKO-nun tövsiyәlәrinә uyğun olaraq bütün lazımi tәdbirlәri görmәlidirlәr.

Avropa İttifaqı:

Avropa İttifaqı (Avropa Birliyi) 27 Avropa dövlәtini birlәşdirәn iqtisadi vә siyasi birlik olaraq,
müasir dünyada qüvvәlәrin geosiyasi durumuna böyük tәsirgöstәrәn әsas tәşkilatlardan biridir.
Regional inteqrasiyaya yönәlmiş bu Ittifaq  1993-cu ildә Avropa Birliyi prinsiplәri әsasında
yaranmışdır. Cәnubi Qafqaz Avropa Birliyinin sәrhәdlәrinә yaxın olduğu ucun bu regionda baş
verәn hadisәlәr Avropa Birliyini narahat etmәyә bilmәz. Avropa Birliyi beynәlxalq hüququn subyekti
qismindә çıxış edәrәk Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması
probleminә öz münasibәtini acıq şәkildә bildirmişdir.

Avropa Birliyi Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı ilk dәfә olaraq 22
may 1992-ci ildә bәyanatla çıxış etmişdir. Bәyanatda birlik Dağlıq Qarabağ regionunda döyüşlәrin
intensivlәşmәsi ilә bağlı dәrin narahatlığını ifadә etmiş, ermәni vә Azәrbaycan әhalisi daxil
olmaqla, Ermәnistan vә Azәrbaycan xalqlarının, hәr iki hökumәtin ATƏT-in prinsip vә öhdәliklәrini
qәbul etmәlәri nәticәsindә, eyni sәviyyәli mühafizә ilә tәmin olunmaq hüququna malik olduqlarını
xatırlatmış, azәrbaycanlı vә ermәni әhalisinin fundamental hüquqlarının beynәlxalq sәviyyәdә
tanınmış sәrhәdlәr çәrçivәsindә tam şәkildә bәrpa edilmәli olduğunu bildirmişdir. 

Avropa Birliyi münaqişә ilә bağlı növbәti bәyanatmı 7 aprel 1993-cü ildә yaymışdır. Hәmin bә -
yanatda Birlik vә üzv dövlәtlәr münaqişәnin dәrinlәşmәsindәn narahatlıq keçirdiklәrini, "hәrbi
әmәliyyatların Kәlbәcәr vә Füzuli rayonları әrazisinә yayılmasmdan tәәssüflәndiklәrini" bildirmiş,
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qoşunların "Azәrbaycan әrazilәrindәn dәrhal çıxarılması vә bu әrazilәrdә döyüşlәrin dayandırılması
mәqsәdilә Ermәnistan hökumәtini Dağlıq Qarabağın hәrbi birlәşmәlәri üzәrindә olan tәsirindәn
qәtiyyәtlә istifadә etmәyә" çağırmışdır. 

Ermәnistanın işğalçı qüvvәlәrinin cәbhә bölgәsindә yeni әmәliyyatlar keçirmәsi qurumu 1993-
cu ilin 24 iyun vә 3 sentyabr tarixlәrindә yeni bәyanatlarla çıxış etmәyә mәcbur etmişdi. Bu
sәnәddә ermәnilәrin Azәrbaycana qarşı hәrbi hücumları pislәnilmiş vә qaçqınların sayının hәddәn
artıq çoxalmasından narahatlıq ifadә olunmuşdur. 

Bununla belә, Avropa İttifaqının Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı
mövqeyini ifadә edәn әn әsas hadisәlәrdәn biri 2003-cii ildә baş vermişdir. Tәşkilat: münaqişәnin
hәlli ucun kommunikasiya xәtlәrinin açılması müqabilindә Azәrbaycanın işğal olunmuş rayonlarından
5-nin geri qaytarılmasını tәklif etmişdir. Bu tәklif uzun müddәt müzakirә obyektinә çevrilmiş vә hәlә
dә öz aktuallığım saxlamaqdadır. Bu tәklif göstәrir ki, Avropa İttifaqının hәm regional әlaqәlәri
inkişaf etdirmәk, hәm dә Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanmasmda
fәal iştirak etmәk niyyәti kifayәt qәdәr ciddi xarakter almışdır. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır
ki, Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә hәlli ilә bağlı rәsmi mövqeyi
Avropa Parlamentinin 20 may 2010-cu ildә qәbul etdiyi "Avropa İttifaqının Cәnubi Qafqaz üzrә
Strategiyası" Qәtnamәsindә öz әksini tapmışdır. Belә ki, Qәtnamәdә Avropa İttifaqının Cәnubi
Qafqaz dövlәtlәri ilә әlaqәlәrindә suverenlik vә әrazi bütövlüyü prinsiplәrinә hörmәtlә yanaşdığı
diqqәtә çatdırılmışdır.

Avropa İttifaqı Qәtnamәnin 8-ci maddәsindә Dağlıq Qarabağ müharibәsi nәticәsindә öz
evlәrindәn didәrgin düşmüş yüz minlәrlә insanın hәlә dә mәcburi köçkün kimi qalmasını, onların
hüquqlarının, o cümlәdәn qayıtmaq hüquqlarının, mülkiyyәt hüquqlarının vә şәxsi tәhlükәsizlik hü-
quqlarının rәdd edilmәsindәn tәәssüflәndiyini bildirmiş, tәrәflәri birmәnalı vә qeyd-şәrtsiz şәkildә
bu hüquqları tanımağa vә tezliklә realizә edilmәsinә çağırmış, problemin hәllinә nail olmaq
mәqsәdilә Ermәnistan qoşunlarının Azәrbaycanın bütün zәbt edilmiş әrazilәrindәn çıxarılmasını
tәlәb etmişdir. 

Şimali Atlantika Muqavilәsi Tәşkilatı (NATO):

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә әdalәtli, müvafiq beynәlxalq-hüquqi
qiymәtin verilmәsi hәrbi-siyasi tәşkilat olan NATO-nun sәnәdlәrindә dә öz әksini tapmışdır.

NATO tәrәfindәn bu münaqişәyә dair bir sıra qәrarlar vә qәtnamәlәr qәbul olunub. 2006-cı ilin
noyabrında Riqada keçirilmiş NATO-ya üzv olan ölkәlәrin dövlәt vә hökumәt başcılarmın sammitinin
yekun kommunikesinin 43-cü bәndindә possovet ölkәlәrindә mövcud olan münaqişәlәrә münasibәt
bildirilmışdir. Sәnәddә Azәrbaycanın, Ermәnistanın, Gurcustanın vә Moldovanın әrazi bütövlüyünә,
müstәqilliyinә vә suverenliyinә dәstәk verilir. Bu çox vacib bir müddәadır. Avropa ölkәlәri vә
Avrasiya üzrә ABŞ dövlәt katibinin müavini Daniel Frid qeyd edir ki, "NATO bu haqda ilk dәfә
bәyan edir vә bu, bölgәdә olan dövlәtlәr ücün vacib siqnaldır". 

NATO-nun bu mövqeyi 2008-ci ilin aprel ayında Buxarestdә keçirilmiş üzv ölkәlәrin dövlәt vә
hökumәt başçılarmın sammitindә bir daha öz tәsdiqini tapmışdır. Buxarest zirvә görüşünün
yekunu üzrә 3 aprel 2008-ci ildә qәbul olunmuş Bәyannamәnin 43-cü bәndindә deyilir ki, "NATO
Cәnubi Qafqazda vә Moldovada regional münaqişәlәrin saxlanılmasından oz narahatlığını bildirir.
Bizim xalqlar Azәrbaycanın, Ermәnistanın, Gurcustanın vә Moldovanın әrazi bütövlüyünә,
müstәqilliyinә vә suverenliyinә öz dәstәyini verirlәr. Biz, bu prinsiplәr nәzәrә alınmaqla, bu
regional münaqişәlәrin dinc yolla nizamlanmasına yönәlmiş tәdbirlәrә dәstәk verilmәsinә davam
edәcәyik".

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağltq Qarabağ münaqişәsinә dair nәzәrә almaq lazımdır ki, Azәrbaycan
rәsmi olaraq hal-hazırda Ermәnistanm әrazisinә iddia etmir vә hec bir iddia tәlәbi irәli sürmür.
Əksinә olaraq, Ermәnistan Azәrbaycanın torpaqlarmı işğal altında saxlayır vә Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünü pozur. Demәli, NATO-nun Buxarest Bәyannamәsinin 43-cu bәndinin mahiyyәti faktiki
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair Azәrbaycanm әrazi bütövlüyünә
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dәstәk verilmәsi vә bu münaqişәnin yanlız Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә nizama sa-
lınmasından ibarәtdir. 

19-20 noyabr 2010-cu ildә Lissabonda NATO-nun növbәti sammiti baş tutdu. Bu sammitdә dә
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü yenidәn dәstәklәndi. Belә ki, NATO-ya üzv olan ölkәlәrin dövlәt vә
hökumәt başçılarının Lissabon sammitindә qәbul olunmuş Bәyannamәsinin 35-ci bәndindә
Ermәnistanın, Azәrbaycanın, Gurcustanm vә Moldova Respublikasının әrazi bütövlüyünә,
müstәqilliyinә vә suverenliyinә dәstәk verilir vә bu prinsiplәr nәzәrә alınmaqla regional münaqişәlәrin
sülh yolu ilә nizama salınmasına yönәlmiş tәdbirlәr dәstәklәnir. 

Cәnubi Qafqaz vә Orta Asiya ölkәlәri üzrә NATO Baş Katibinin keçmiş xüsusi nümayәndәsi
Robert Simmons qeyd edir ki, NATO regionda mövcud olan münaqişәlәrin nizamlanmasında
maraqlıdır vә bu istiqamәtdә siyasi danışıqları dәstәklәyir. Onun sözlәrinә görә, Cәnubi Qafqazda
olan münaqişәlәrin dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәsi NATO-nun Lissabon
sammitindә qeyd olunmuşdur. Faktiki olaraq, NATO-nun bu mövqeyi bir daha Azәrbaycanın
dәstәklәnmәsinә yönәlib. 

Çox maraqlıdır ki, NATO tәrәfindәn qәbul edilmiş qәrarlarda Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә
hec bir qeyd-şәrt olmadan dәstәk verilir vә ümumiyyәtlә, Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin nizamlanmasına yönәlmiş prinsiplәrin sırasında xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә
prinsipinin hec adı belә cәkilmir. 

NATO Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanmasını ölkәlәrin әrazi
bütövlüyü, müstәqilliyi vә suverenliyi prinsiplәri әsasında görür vә bu prinsiplәr nәzәrә alınmaqla
bu regional münaqişәlәrin sülh yolu ilә nizama salmmasına yönәlmiş tәdbirlәri dәstәklәyir. NATO
tәrәfindәn qәbul olunmuş sәnәdlәr bir daha sübut edir ki, bu beynәlxalq hәrbi-siyasi tәşkilat
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanıyır vә Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin
nizamlanmasını Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә dәstәklәyir. 

NATO-nun kecmiş Baş Katibi Yaap de Hoop Sxeffer NATO-nun bu mövqeyini bir daha
tәsdiqlәdi. O, Azәrbaycan Prezidenti ilә görüşün nәticәlәrinә dair 29 aprel 2009-cu ildә keçirilәn
mәtbuat kofransında bәyan etdi ki, NATO-nun üzvü olan 28 ölkә hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ
probleminin hәlli "suverenlik vә әrazi bütövlüyü prinsipinә әmәl edilmәsi әsasında tapılmahdır".
Baş Katib qeyd etmişdir ki, "NATO Dağlıq Qarabağ münaqişәsindә birbaşa iştirak etmәsә dә,
hesab edir ki, onun nizamlanmasında әrazi bütövlüyü prinsipi sual altına alınmamalıdır". Belә bir
nәticәyә gәlmәk olar ki, NATO tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrarlarda Ermәnistan-Azәrbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә әdalәtli beynәlxalq-hüquqi qiymәt verilir vә bu münaqişәnin nizam-
lanmasının beynәlxalq-hüquqi әsasını tәşkil edәn prinsiplәr müәyyәn edilir. Bu prinsiplәr ölkәlәrin
әrazi bütövlüyü, müstәqilliyi vә suverenliyi, o cümlәdәn Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü prinsiplәridir.
Belәliklә, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü әn nüfuzlu dövlәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
tanınır vә dәstәklәnir. Bu isә, öz növbәsindә,  o demәkdir ki, müasir beynәlxalq hüquqa әsasәn,
Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycan torpaqlarının zәbt edilmәsi Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı
tәcavüzünün әyani sübutudur. Bir dövlәtin başqa bir dövlәtә qarşı tәcavüzü әn ağır beynәlxalq-
hüquqi cinayәt sayılır vә tәcavüz etmiş dövlәtin beynәlxalq-hüquqi mәsuliyyәtini yaradır.

Tәkliflәr

• İşğaldan azad olunmuş әrazilәrdә olan tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin qeydiyyatının apa-
rılması

• Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrin kataloqunun hazırlanması
• Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrin pasportlaşdırılması
• Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә vurulmuş zәrәrlәrin dәqiqlәşdirilmәsi (tәrәfimizdәn abidәlәrә

vurulmuş zәrәr 2014/17-ci illәrdә qiyabi olaraq aparılmışdı)

Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә vurulmuş zәrәrlәrә görә beynәlxalq mәhkәmәlәrdә Ermәnistana
qarşı mәhkәmә iddiasının qaldırılması.
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1. Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin tarixi

1828-ci ildәn etibarәn İran vә Türkiyәdә yaşayan ermәnilәrin Rusiyanın işğal etdiyi Cәnubi
Qafqaza, o cümlәdәn Dağlıq Qarabağa kütlәvi köçürülmәsi başlandı vә bu Dağlıq Qarabağda
ciddi demoqrafik tәsirlәrә gәtirәrәk ermәnilәrin gәlәcәk әrazi iddialarının әsasını qoydu. Belә ki,
bu torpaqlarda 1905-ci ildәn başlayaraq azәrbaycanlıların kütlәvi şәkildә soyqırımına mәruz
qalması proseslәri başlandı.

20 fevral 1988-ci ildә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәt Şurasının Xankәndi şәhәrindә keçirilәn
sessiyasında ermәni nümayәndәlәri tәrәfindәn Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin Ermәnistan
SSR-in tәrkibinә verilmәsi barәdә qәbul edilәn qәrar Sov. İKP MK tәrәfindәn qәbul edilmәdi vә
bu qәrarın qeyri-qanuni olduğunu elan etdi. 

Hәmin ildә Ermәnistanın “Kanaker” alüminium zavodunun rәhbәrlәrinin göstәrişi ilә pansionat
tikmәk adı altında Azәrbaycanın müvafiq dövlәt orqanları ilә razılaşdırılmadan Qarabağın Topxana
meşәsinin qiymәtli ağacları vәhşicәsinә qırılmağa başlanıldı. Tәbiәtә qarşı törәdilәn bu vәhşilik
Azәrbaycan ictimaiyyәti tәrәfindәn qәbul edilmәdi vә kütlәvi mitinqlәr başlanıldı. Bununla da
ermәnilәr öz çirkin siyasәtini davam etmәk mәqsәdilә Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzә başladı-
lar.

1988-1993-cü illәrdә ermәni silahlı qüvvәlәrinin hәrbi tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan  tor-
paqlarının  20 faizi – Dağlıq Qarabağın, elәcә dә ona bitişik 7 rayonun (Laçın, Kәlbәcәr, Ağdam,
Cәbrayıl, Füzuli, Qubdalı, Zәngilan) әrazisi işğal olundu, әhalisinin bir hissәsi xüsusi amansızlıqla
qәtlә yetirildi vә nәticәdә 700 min nәfәrәdәk azәrbaycanlı öz daimi yaşayış yerlәrindәn mәhrum
olaraq köçkün düşdü.

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü il 822, 853, 874 vә 884 saylı qәtnamәlәri başda olmaqla
beynәlxalq tәşkilatların qәbul etdiyi çoxsaylı qәrarların Ermәnistanın işğalçı qüvvәlәrinin
Azәrbaycanın işğal edilmiş bütün әrazilәrindәn çıxarılması ilә әlaqәdar tәlәblәri bu günәdәk
Ermәnistan tәrәfindәn yerinә yetirilmir. 

Əksinә cәzasızlıq mühitindә Ermәnistan Azәrbaycana qarşı 27 sentyabr 2020-ci il tarixindә
Ermәnistan silahlı qüvvәlәri atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq, tәmas xәtti boyunca
Azәrbaycan Respublikasının mövqelәrini iriçaplı silahlar, minaatanlar vә müxtәlif çaplı artilleriya
qurğularından atәşә tutaraq yeni tәcavüz aktlarına әl atır.

2. Ətraf mühit vә tәbii sәrvәtlәrә vurulmuş zәrәrlәrin qiymәtlәndirilmәsi 

Ermәnistanın hәyata keçirdiyi işğalçılıq siyasәti, tәcavüzü nәticәsindә işğal olunmuş әrazilәrdәki
Azәrbaycan tәbiәtinә, bioloji müxtәlifliyә, nadir ekosisteminә vә bütövlükdә regionun ekoloji
durumuna ciddi ziyan vurmuş vә әtraf mühitin deqradasiyası ilә nәticәlәnәn fәsadlara gәtirib çı-
xarmışdır. 

İşğal olunmuş әrazilәrdә meşәlәrin qırılması vә әrazilәrin yandırılması, su resurslarının
çirklәndirilmәsi, flora vә faunanın mәhv edilmәsi, tәbii sәrvәtlәrin talan edilmәsi nәticәsindә
ekoloji tarazlıq pozulmuş vә regionun әtraf mühitinә mühüm tәhlükә yaratmışdır.

Dövlәt, QHT, alim vә müstәqil ekspertlәrdәn ibarәt Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabi -
netinin yaratdığı işçi qrupu Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә meydana çıxan zәrәrlәrin
qiymәtlәndirilmәsindә bu sahәdә mövcud olan beynәlxalq tәcrübә vә standartları nәzәrә almışdır.
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3. Biomüxtәlifliyin mәhv edilmәsi nәticәsindә dәymiş zәrәrlәr

3.1. İşğal ərazilərində yerləşən meşələr

Azәrbaycan Respublikasının meşә ilә örtülü sahәlәrinin 25%-i işğal altında olan әrazilәrdә
yerlәşir. “Azәrkosmos” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtindәn әldә olunan mәkan mәlumatları tәsdiq edir
ki, 260 300 00 hektar qiymәtli meşә ermәni vandalizmi nәticәsindә mәhv edilir. Tәsadüfi deyildir
ki, son illәr әrzindә Ermәnistanın mebel sәnayesi vә bu sahәdә ixrac göstәricilәri artmışdır.
Şübhәsiz ki, bu, Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә qiymәtli ağac növlәrindәn ibarәt
meşәlәrin hesabınadır.
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3.2. Dövlət təbiət abidələri

Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә 131975 hektar qiymәtli meşә
sahәlәri, hündürlüyü 45 metr, diametri 6-8 metrәdәk, yaşı 120 ildәn 2000 ilәdәk olan pasportlaşdırılmış
145 Şәrq çinarı daxil 215 әdәd tәbiәt abidәsi vә 5 әdәd geoloji-paleontoloji obyekt vardı ki, bunlar
da misli görünmәmiş vandalızmә mәruz qalmışdır.

Kütlәvi şәkildә mәhv edilәn qiymәtli meşә sahәlәrinә Kәlbәcәr rayonunda 968.0 hektar
әrazini әhatә edәn Ayı fındığı, Laçın rayonunda 1.092.00 hektar әrazidә yerlәşәn Ardıc ağacı,
Xocavәnd rayonunda 0.5 hektar әrazini әhatә edәn Azat ağacı, Zәngilan rayonunda 10.000.00
hektar әrazidә yerlәşәn Araz palıdı, Ağdәrә rayonunda 5.0 hektar әrazini әhatә edәn Şәrq çinarı
vә Xocalı rayonunda 20.0 hektar әrazini әhatә edәn Pirkal meşәliyinin sahәlәri daxildir.

Şuşa şәhәrindәn cәnubda, dәniz sәviyyәsindәn 1365 m hündürlükdә yerlәşәn Titon yaşlı
әhәng daşlarından ibarәt uzunluğu 114 metr olan Xan Mağarası;  Xocavәnd rayonunun Azıx
kәndindәn bir kilometr cәnub-şәrqdә, dәniz sәviyyәsindәn 900 m hündürlükdә yerlәşәn Oksford-
Kimmeric yaşlı әhәng daşlarından ibarәt uzunluğu 250 metr olan Azıx Mağarası; Xocavәnd
rayonunun Metstağlar kәndindәn cәnubda, dәniz sәviyyәsindәn 850 m hündürlükdә yerlәşәn,
Oksford-Kimmeric yaşlı әhәng daşlarından ibarәt uzunluğu 22 metr olan Tağlar Mağarası; Şuşa
rayonunun Daşaltı kәndindәn 500 metr şimal-şәrqdә, Qarqarçayın sol sahilindә, dәniz sәviyyәsindәn
1410 m hündürlükdә yerlәşәn, Titon yaşlı әhәng daşlarından ibarәt uzunluğu 72 metr olan Qaxal
Mağarası vә Cәbrayıl rayonunun Dağtumas kәndindәn 2 km şәrqdә, dәniz sәviyyәsindәn 870
metr yüksәklikdә yerlәşәn, Titon yaşlı әhәng daşlarından ibarәt uzunluğu 30 metr olan Divlәr
sarayı mağarası   mühafizә olunurdu. Ayrı-ayrı mәnbәlәrdәn әldә edilәn mәlumatlara әsasәn,
hәmin abidәlәr mәhv edilib.

3.3 Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri

Azәrbaycanda qeydә alınmış 594 növ quru onurğalılarından 400-dәn çoxu Qarabağ әrazisindә
yayılıb, onlardan isә 84 növ Azәrbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxildir. 

Azәrbaycanda olan 115 növ mәmәlilәrdәn 70 faizdәn çoxuna Qarabağ әrazisindә rast gәlinir.
Bu әrazilәrdә yaşayan 26 növ mәmәli Qırmızı Kitaba daxil edilib.

Azәrbaycanda quşların 405 növündәn 288-i Qarabağ әrazisindә qeydә alınıb. Adları Qırmızı
Kitabda yer alan 72 quş növündәn 50-si Qarabağ bölgәsindә yayılıb. Ölkәmizdә olan 11 növ
suda-quruda yaşayanın 4 növünә Qarabağ әrazisindә rast gәlinir. Sürünәnlәr sinfindәn ölkәmizdә
yayılmış 63 növün 32-si Qarabağ bölgәsindә qeydә alınmışdır. Hazırda növlәrin mövcud vәziyyәti
haqda hәr hansı bir mәlumat yoxdur.

İşğal olunmuş әrazilәrdә 460 növdәn çox yabanı ağac vә kol bitkilәri bitir. Bunlardan 70-i
endemik bitkilәrdir. Yüzlәrlә növ ağac vә kol bitkilәri işğal olunmuş әrazidә mәhv edilәrәk dünya
florasının xәzinәsindәn silinmәk üzrәdir. Bu endem bitkilәrin 7 növünә (Qarabağ tülpanı, Qarabağ
gülәvәri,  Zәngilan gәvәni, Sağsağan gülxәtmisi, Şuşa vәlәsi, Şuşa xaşası vә Şuşa gәvәni)
yalnız Dağlıq Qarabağ әrazisindә rast gәlinir.

Ermәnistanın işğalı altında olan Bәsitçay vә Qaragöl tәbiәt qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı
vә Daşaltı tәbiәt yasaqlıqları kimi 6 qorunan әrazidә (cәmi 43.000.00 ha) Azәrbaycan Respublikasının
Qırmızı Kitabına daxil edilmiş 60-dan çox fauna vә 70-dәn çox flora növünün әksәriyyәti artıq
mәhv edilmiş vә yox olmaq tәhlükәsi ilә üz-üzәdir. Xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrindә
işğala qәdәrki dövrlәrdә Qarabağımızın rәmzi olan Xarı bülbüllә yanaşı, Şәrq çinarı, Əkin şabalıdı,
Şuşa vәlәsi, Vәlәsyarpaq azat, Gilәmeyvәli qaraçöhrә vә digәr nadir ağac növlәri qorunurdu.
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4. Su ehtiyatlarının vәziyyәti

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә ekoloji әhәmiyyәtә malik 7 relikt göl böyük antropogen
tәsirә mәruz qalır. Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının yaylaqlarında Böyük Alagöl, Kiçik Alagöl,
Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl vә Ağdәrә rayon әrazisindә (Tәrtәrin qolu olan Tor-
ağaçayda)   şirin su ehtiyatları bu gün işğal altındadır.

İşğal olunmuş әrazilәrdә davamlı çirklәnmә vә çaylardan istifadәnin düzgün tәnzimlәnmәmәsi
ciddi ekoloji zәrәrlәrә sәbәb olur vә yaxınlıqdakı bölgәlәrin әhalisini sudan mәhrum edir. 10 su
anbarının, o cümlәdәn 560 milyon m3 sututumu olan әn böyük su anbarı olan Sәrsәng su
anbarının qәsdәn çirklәndirilmәsi yaxın bölgәlәrdә yaşayan 400 minә yaxın azәrbaycanlı mülki
şәxsin hәyatı üçün ciddi tәhlükә törәdir.  

Qış mövsümündә su anbarındakı su әrazinin mövsümi ehtiyacları nәzәrә alınmadan
Azәrbaycanlıların yaşadığı kәndlәrә axıdılır vә bu da yaşayış mәntәqәlәrini, әkin sahәlәrini vә
rabitә xәtlәrini su basması ilә nәticәlәnir. Yay mövsümündә isә, әksinә illik su normasının yalnız 10-
15%-i buraxılır ki, bu da kәskin su çatışmazlığı yaradır vә torpaqların deqradasiyasına sәbәb olur.

2016-cı ildә Avropa Şurası Parlament Assambleyası tәmas xәttindә yaşayan Azәrbaycanlıların
mәqsәdyönlü şәkildә sudan mәhrum edilmәsinә dair 2085 saylı qәtnamә qәbul edilmişdir.
Assambleya hesab edir ki, bilәrәkdәn ekoloji böhranın yaradılması әtraf mühitә tәcavüz kimi
qiymәtlәndirilmәlidir. 

Oxçuçay vә Bazarçay çayları Ermәnistan әrazisindәki yataqların istismarı nәticәsindә ağır
metallarla çirklәnmişdir. Bu çayların sularından hәr hansı mәqsәd üçün istifadә etmәk mümkün
deyil.

5. Faydalı qazıntılar

Ölkәnin işğal olunmuş әrazilәrindә zәngin mineral resurslar mövcuddur. Burada 167 faydalı
qazıntı yataqları, o cümlәdәn 5 qızıl, 7 civә, 2 mis, 1 qurğuşun vә sink, 1 daş kömür, 6 gәc, 4
vermikulit, 1 soda istehsalı üçün xammal, 12 әlvan vә bәzәk daşları, 10 mişar daşı, 21 üzlük daşı,
12 gil, 20 sement xammalı, 8 müxtәlif növ tikinti daşları, 6 әhәng xammalı, 11 qum-çınqıl, 4 tikinti
qumu, 1 perlit, 8 pemza-vulkan külü, 16 yeraltı şirin su vә 11 mineral su yatağı yerlәşir. Hәmin ya-
taqlarda sәnaye ehtiyatları tәsdiq edilmiş 205,3 ton qızıl, 251,1 ton gümüş, 1 788,2 ton civә, 37,3
min ton qurğuşun, 191,6 milyon m3 mişar daşı, 7,3 milyon ton gәc, 61,4 milyon m3 üzlük daşı,
28,7 milyon m3 gil, 46,7 milyon m3 tikinti daşı, 202,6 milyon m3 qum-çınqıl, 18,0 milyon m3 perlit,
pemza-vulkan külü, 129,8 milyon ton soda istehsalı üçün әhәngdaşı, 282,3 milyon ton sement
xammalı, 434,4 min m3/gün yeraltı şirin su vә 7 805 m3/gün mineral su vә digәr növ faydalı
qazıntı ehtiyatları aşkar edilmişdir.

Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzinin 2017-ci ildә acıqlanmış mәlumatına әsasәn, son illәrdә
Ermәnistandan dağ-mәdәn mәhsullarının ixracı artmışdır. Burada Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә yeraltı sәrvәtlәrin talan edilmәsinin rolu xüsusi qeyd edilmәlidir. Bu illәr әrzindә
Ermәnistanın ixracında mühüm yer tutan dağ-mәdәn mәhsulları sırasındakı qızıl, mis, sink
filizlәri vә konsentratlarının, hәmçinin qiymәtli metalların konsentratlarının xeyli hissәsi Azәrbaycanın
işğal olunmuş әrazilәrindәki Söyüdlü (Zod), Qızılbulaq, Vejnәli qızıl, Mehmana polimetal vә
Dәmirli mis-porfir yataqlarından hasil olunub.

Hazırda işğal edilmiş әrazilәrdә qızıl-mis yataqları vә digәr tәbii sәrvәtlәrin xarici ölkәlәrin
hüquqi şәxslәrinin iştirakı ilә qanunsuz istismarı tәşviq vә tәşkil edilir.  O ölkәlәr ki, daim hasilat
sәnayesindә şәffaflığın tәmini, “ödәdiyini açıqla” prinsiplәrini ciddi dәstәlәyir vә başqalarından da
bunu tәlәb edir.
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Fransa, Kanada, İsveçrә vә digәr ölkәlәrdәn imkanlı ermәni әsilli vә ya ermәni diasporu ilә
әlaqәlәri olan iş adamları Azәrbaycan әrazisindә yataqların istismarına cәlb edilmişdir.

İsveçrәnin mәşhur saat brendi “Franck Muller Group”un tәsisçilәrindәn biri vә baş direktoru
Vartan Sirmakes işğal olunmuş Kәlbәcәr rayonunun “Söyüdlü” vә 30 oktyabr 2020-ci ildә işğaldan
azad edilmiş Zәngilan rayonunun “Vejnәli” yataqlarından oğurladığı qızıl İsveçrә birjalarında
satışa çıxarılır, qazanc isә elә hәmin ölkәnin banklarına yatırılır. Qeyd etmәk istәrdik ki, Vejnәli
kәndindә Azәrbaycanın әn böyük qızıl yataqlarından biri yerlәşir. Vejnәlidә, o cümlәdәn Kәlbәcәrdә
çıxarılan qızıllar “Franc Muller” saatlarının işlәmәlәrindә istifadә olunurdur. Rәsmi statistikaya
görә, Ermәnistandan ixrac edilәn mәhsulların böyük bir hissәsi Vartan Sirmakesin vәtәni olan
İsveçrәyә gedir. 2019-cu ildә Ermәnistan mәhsullarının ixrac edildiyi ölkәlәr sırasında ikinci әn
böyük paya sahib olan ölkә mәhz İsveçrәdir - ixracda bu ölkәnin payı 17.4% (457 milyon dollar)
hәcmindә olub.
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Yataqların istismarında nәinki xarici korporasiyalar, hәm dә ofşor zonalarda saxta şirkәtlәr
yaratmaq yolu ilә Ermәnistanın siyasi rәhbәrliyi dә iştirak etmişdir. Bu sıraya R.Koçaryan-S.Sarqsayn
cütlüyü, keçmiş sәfir vә indiki prezident Armen Sarkisyan vә baş nazir N.Paşinyan da daxildirlәr. 

1997-ci ildә Kәlbәcәr rayonuna sahiblik edәn Ermәnistan Sәnaye vә Ticarәt Nazirliyi Söyüdlü
(Zod) yatağının istismarı üçün Kanadanın "First Dynasty Mines" (FDM) şirkәti ilә müqavilә
imzalayıb. Yalnız 2003-2004-cü illәrdә burada 4,5 ton tәmiz qızıl istehsal edilib. 

Ümumiyyәtlә, FDM şirkәtinin payına işğal olunmuş әrazilәrin müxtәlif yerlәrindәn 16 ton tәmiz
qızıl düşüb. Söyüdlü yatağı Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindә 73%-i ermәnilәr tәrәfindәn işğal
olunmuş Kәlbәcәr rayonu әrazisindә yerlәşir vә yatağın Azәrbaycan hissәsindәki ehtiyatı 112
tondan çox qızıl tәşkil edir. Kәlbәcәr rayonunun işğal olunmamışdan qabaq bu yataqdan 27
tondan artıq qızıl istehsal edilib. Baxmayaraq ki, bu yatağın istismarı 1992-ci ildә dayandırılıb,
1996-cı ildә ABŞ ekspertlәri burada yenidәn kәşfiyyat işlәrinә başlayıblar. Nәticәdә, yataqda 40
tondan çox qızıl ehtiyatının olduğu aşkar edilmişdir.

Kanadanın FDM şirkәti 2007-ci ilә qәdәr ermәnilәr tәrәfindәn işğal olunmuş Dağlıq Qarabağın
qızıl mәdәn sahәsindә 22,1 milyon dollar dәyәrindә sәrmayә yatırıb. Ermәnistanda vә Azәrbaycanın
işğal olunmuş torpaqları geoloji kәşfiyyat işlәrinin aparılmasına bu şirkәt tәrәfindәn toplam 4
milyon dollar dәyәrindә investisiyalar ayrılıb. 1997-ci ilin sentyabr ayında Ermәnistanın Sәnaye
vә Ticarәt Nazirliyi vә FDM şirkәti arasında 63,3 milyon dollar hәcmindә filiz-mәdәn işlәri
haqqında saziş imzalayıb. FDM aktivlәri Marcus Randolfun başçılıq etdiyi "Sterility Gold LTD"
şirkәtinә mәxsusdur.

1998-ci ildә FDM şirkәti Ermәnistan hökumәtinә mәxsus "Ararat Gold Recovery Company"
(AGRC) şirkәtinin investisiyaların 50%-ni alaraq şirkәtin tam sahibi olub. AGRC Söyüdlü yatağının
yenidәn istismarına başlayıb. Bu yatağın qızıl ehtiyatları 12 milyon unsiya (370 ton) dәyәrindә
qiymәtlәndirilir. 2010-cu vә 2011-ci illәrdә ermәni şirkәti tәrәfindәn Söyüdlü qızıl yatağından ildә
tәxminәn 700 kq qızıl hasil edilib.
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6. Ətraf mühitә ağır tәsirlәr

6.1. Törədilən yanğınların ətraf mühitə təsiri

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә qәsdәn törәdilmiş yanğınlar nәticәsindә tәxminәn
110 min hektardan artıq әrazi yanaraq mәhv olmuşdur. Yanğınlar zamanı torpağın mәhsuldar üst
münbit qatı, ot vә kolluqlarla birlikdә bütün canlılar mәhv olur. 

BMT Baş Assambleyasının 2006-cı ildә qәbul etdiyi “Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki
vәziyyәt” adlı 60/285 saylı qәtnamәsindә tәsirә mәruz qalan әrazilәrdә әtraf mühitә geniş ziyan
vuran yanğınlarla әlaqәdar ciddi narahatlıq ifadә edilmiş vә tәsirә mәruz qalmış әrazilәrdә
yanğınların tәcili söndürülmәsi vә zәrәrli nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә ekoloji
әmәliyyat keçirmәyin zәruriliyi vurğulanmışdır.

Əfsuslar olsun ki, meşә әrazilәrinin mәhv edilmәsi prosesi davam etmәkdәdir.
Ermәnistan indi dә qәsdәn zәhәrli, söndürülmәsi mümkün olmayan vә istifadәsi qadağan

olunmuş ağ fosfor tipli bombalardan istifadә etmәklә, qiymәtli Şuşa meşәlәrini yandırmaqla
Azәrbaycanın işğal altında saxladığı әrazilәrindә ekoloji terroru davam etdirir vә bölgәnin,
ümumiyyәtlә isә planetimizin ekoloji durumuna qarşısıalınmaz zәrәrlәr vurmaqla yeni növ
cinayәtlәrә әl atır. 

Eyni zamanda Ermәnistan beynәlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şәkildә pozaraq
29-30 oktyabr 2020-ci il tarixlәrindә cәbhә xәttindәn kәnarda yerlәşәn xüsusi mühafizә olunan vә
beynәlxalq sәviyyәdә tanınan Göygöl milli parkının vә “Əsasәn su quşlarının yaşama yerlәri kimi
beynәlxalq әhәmiyyәti olan sulu-bataqlıq yerlәr haqqında” Ramsar Konvensiyasının siyahısına
daxil edilmiş Ağgöl Milli Parkının әrazisini raket atәşinә tutaraq 20 hektar әrazidә genişmiqyaslı
yanğınlar törәtmiş, nәticәdә flora, faunaya vә tәbii landşafta ciddi ziyan vurmuşdur.
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6.2. Hava, su, torpaqların çirklәndirilmәsi vә 
zәrәrli tullantıların basdırılması

İşğal olunan әrazilәrdә Azәrbaycanın tәbii sәrvәtlәrinin qanunsuz vandal şәklindә istismarı
zamanı heç bir beynәlxalq hüquq vә beynәlxalq konvensiyalar tәrәfindәn dәstәklәnәn ekoloji
standartlara, qaydalara riayәt edilmәdiyindәn, elәcә dә Ermәnistan әrazisindәn işğal olunan
әrazilәrә çirkab suların mәqsәdli axıdılması nәticәsindә aşağıdakı mәnfi tәsirlәr qeydә alınmışdır;

• İşğal olunmuş Kәlbәcәr rayonu әrazisindәki Zod qızıl yatağının istismarı nәticәsindә Tәrtәr
çayının suları Arsen, sianid vә digәr ağır metallarla kәskin şәkildә çirklәnmişdir. 

• Ermәnistan әrazisindәn gün әrzindә 2,1 milyon m3 çirkab sular tәmizlәnmәdәn birbaşa Araz
çayına axıdılır. Arazın çirklәndirilmәsi Ermәnistan әrazisindәn gәlәn Xonaşen, Qarqarçay, Oxçuçay,
Bazarçay, Bәsitçay, Hәkәriçay, Köndәlәn çay, Tәrtәrçay vә Xaçınçay vasitәsilә baş verir.

• Ermәnistan әrazisindә yerlәşәn Qacaran mis-molibden, Qafan mis filizsaflaşdırma
kombinatlarının kimyәvi çirkli suları vә Qafan-Qacaran şәhәrlәrinin (o cümlәdәn kәndlәrin,
xәstәxanaların, kәnd tәsәrrüfatı obyektlәrinin) bioloji çirkli suları tәmizlәnmәdәn (zәrәrsizlәşdirilmәdәn)
birbaşa Azәrbaycan әrazisindә Zәngilan rayonunun Şәrikan kәndinin qarşısında Oxçuçaya
buraxılır ki, bu da çay hövzәsini "ölü zonaya" çevirmişdir. Çayın Azәrbaycan әrazisinә düşәn
yatağının 43 kilometri, su toplayıcı sahәsinin isә 455 km2-i daim çirklәnmәyә mәruz qalır.
Nәticәdә çay suyunda әzәldәn formalaşmış mikroflora-fauna da mәhv olmuş, öz-özünü tәmizlәmә
prosesi dayanmışdır. 
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6.3. Radioaktiv çirklənməsi
Dünyanın әn tәhlükәli 5 nüvә stansiyasından biri sayılan Metsamor AES-dәn radiasiya

sızması ilә bağlı aparılan araşdırmalar sübut edib ki, hәqiqәtәn dә hәmin stansiyadan insan sağ-
lamlığını tәhdid edәn sәviyyәdә әtrafa nüvә axını var. İstehsal tullantılarının lәğv edilmәsi üçün
әlverişli poliqonun olmaması vә son vaxtlar nüvә vә radioaktiv materialların, habelә nüvә
yanacağı tullantılarının qaçaqmalçılığında Ermәnistanın xüsusi rol oynaması faktlarının artması
barәdә mәlumatlar Azәrbaycanın nәzarәtsiz qalmış işğal olunan әrazilәrindә radioaktiv tullantıların
basdırılması ehtimalını artırır.

AŞPA-nın 7 may 2002-ci il tarixli 9444 saylı sәnәdindә deyilir: “Ermәnistan-Azәrbaycan
münaqişәsinin nәticәlәrindәn biri dә Ermәnistan hәrbçilәri tәrәfindәn Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә nüvә tullantılarının nәzarәtsiz basdırılma zonalarının yaradılmasıdır. Bu, bütün
Cәnubi Qafqaz regionu üçün ciddi tәhlükә yaradır. 

6.4. Ekoloji terror
Kәlbәcәrin uzun müddәt işğal altında saxlanılması nәticәsindә hәmin әrazidә bioloji müxtәlifliyә,

o cümlәdәn flora vә fauna növlәrinә, xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinә ciddi zәrәr
vurulub, әrazilәrin yandırılması, su resurslarının çirklәndirilmәsi, qiymәtli ağac növlәri ilә zәngin
meşәlәr, elәcә dә tәbiәt abidәlәrinin, ümumilikdә yeraltı vә yerüstü tәbii sәrvәtlәrin mәqsәdli
şәkildә talan edilmәsi nәticәsindә ekoloji tarazlıq pozulub. Kәlbәcәr rayonunda 968 hektar
әrazini әhatә edәn Qırmızı kitaba daxil edilmiş ayıfındığı ağacları da kütlәvi şәkildә qırılmışdır.
Ayıfındığına Azәrbaycanın başqa meşәlәrindә nadir hallarda tәsadüf olunur. Kәlbәcәr rayonunda
dәniz sәviyyәsindәn 1500-2100 m hündürlükdә bitir. Meşәnin tәrkibindә ayıfındığı, palıd, vәlәs,
cökә, fındıq, fıstıq ağacları vardır. Bәzi ayıfındığı ağaclarının hündürlüyü 25 m-ә, diametri 48-120
sm-ә çatır. Mәhdud dairәdә yayıldığı üçün qiymәtlidir.

Uzun illәr Azәrbaycanın vә regionun ekosisteminә vurduqları ziyanla kifayәtlәnmәyәn ermәnilәr
işğal etdiklәri әrazilәrdә yeni ekoloji terrora әl atdılar. Belә ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixindә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Ermәnistan Respublikasının baş naziri vә Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidentinin bәyanatına әsasәn 15 noyabr 2020-ci il (daha sonra 25 noyabr tarixinә
deyişdirildi) tarixinәdәk Azәrbaycan Respublikasının Kәlbәcәr rayonu işğalçılar tәrәfindәn tәrk
edilәrәk Azәrbaycana qaytarılması razılaşdırılmışdır. Artıq 11 noyabr tarixindәn bu günәdәk
işğalçılar Kәlbәcәr meşәlәrindә kütlәvi kәsim vә yanğın törәdir. Bu faktlar sülhmәramlılar
tәrәfindәn çәkilәn videosüjetlәrdә әks etdirilmişdir. Bioloji müxtәliflik baxımdan dünyanın 25
qaynar nöqtәsindәn biri olan regionda baş verәn ekoloji terrorun fәsadları yalnız Azәrbaycan
deyil, qlobal sәviyyәdә unikal ekosistemin mәhv edilmәsi ilә öz mәnfi tәsirini göstәrәcәkdir.

7. Enerji tәhlükәsizliyi 

Bu ilin iyulunda Tovuzda baş verәn hadisәlәr göstәrdi ki, Azәrbaycanın ölkәmizdә reallaşdırılan
beynәlxalq neft, qaz kәmәrlәrinә hücum mesajlarına olan narahatlıq vә xәbәrdarlıq әsassız
deyilmiş. İndi isә dünya bir daha şahid oldu ki, Ermәnistan bu tәhlükәni reallığa çevirmәyә
çalışdı. Ermәnistan ordusu  strateji vә beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn neft vә qaz  kәmәrlәrinin1

(Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC), Qәrb ixrac boru kәmәri (QİBK), Cәnubi  Qafqaz boru kәmәri (GQBK)
vә Cәnub Qaz Dәhlizi) keçdiyi әrazilәri rayonlarını da mütәmadi raket atәşinә tutur. Bu isә hәm
dә Avropanın enerji tәhlükәsizliyinә әn böyük tәhdiddir.

1 BTC- BP (30,1 faiz, Böyük Britaniya), “AzBTC” (25 faiz), MOL (8,9 faiz, Macarıstan), “Equinor” (8,71 faiz, Norveç), TPAO (6,53
faiz, Türkiyә), “Eni” (5 faiz, İtaliya), “Total” (5 faiz, Fransa), ITOCHU (3,4 faiz, Yaponiya), INPEX (2,5 faiz, Yaponiya), “ExxonMobil”
(2,5 faiz, ABŞ) vә “ONGC (BTC) Limited” (2,36 faiz, Hindistan) şirkәtlәri yer alıb. Boru kәmәrinin Azәrbaycan vә Gürcüstanda
yerlәşәn hissәlәrinin operatoru BTC Ko.-nun sәhmdarları adından BP, Türkiyәdә yerlәşәn hissәsinin operatoru isә BOTAŞ Interneşnl
Limited (BIL) şirkәtidir.  Hazırda BTC boru kәmәri әsasәn Azәrbaycandan AÇG nefti vә Şahdәniz kondensatı daşıyır. Bundan әlavә,
BTC vasitәsilә digәr xam neft vә kondensat hәcmlәri dә, o cümlәdәn Türkmәnistan, Rusiya vә Qazaxıstan nefti nәql olunur.
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Neft kəmərləri
Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kәmәri hazırda әsasәn Azәri-Çıraq Günәşlidәn hasil edilәn

nefti vә Şahdәnizdәn hasil olunan kondensatı Azәrbaycandan nәql edir. O, Bakı yaxınlığındakı
Sәngәçal terminalından başlayıb Azәrbaycandan, Gürcüstandan vә Türkiyәdәn keçәrәk Aralıq
dәnizinin Türkiyә sahilindәki Ceyhan dәniz terminalınadәk uzanır. Bundan әlavә, Türkmәnistandan
gәlәn xam neft dә bu boru kәmәri vasitәsilә nәql olunmağa davam edir. 2013-cü ilin oktyabr
ayından etibarәn BTC boru kәmәri ilә yenidәn müәyyәn hәcmlәrdә Qazaxıstandan gәlәn Tengiz
xam neftinin nәqlinә başlanıb.

Qərb İxrac Boru Kəməri 2 (QİBK) 
Xәzәrdәki neft yataqlarından xam nefti Qara dәniz sahilinә nәql edir vә xam neft orada

tankerlәrә yüklәnәrәk Bosfor boğazından keçmәklә Avropa bazarlarına yola salınır.
QİBK Bakı yaxınlığındakı Sәngәçal terminalından başlayaraq Azәrbaycandan vә Gürcüstandan

keçmәklә Qara dәnizin Gürcüstan sahilindәki Supsa terminalına qәdәr uzanır. Bu boru kәmәrinin
uzunluğu 829 kilometrdir.

2 Azәrbaycan Beynәlxalq Əmәliyyat Şirkәti (ABƏŞ) boru kәmәrinin sahibidir vә Azәri-Çıraq-Dәrinsulu Günәşlı (AÇG)
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazışının tәrәfdaşları adından onu istismar edir. 2020-ci ilin birinci rübündә  әrzindә Qәrb İxrac Boru
Kәmәri marşrutu vasitәsilә 8 milyon bareldәn çox neft ixrac etmişdir.  

3 Bu boru kәmәri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilәrәk әvvәl Azәrbaycana vә Gürcüstana, 2007-ci ilin iyul ayından
başlayaraq isә hәm dә Türkiyәyә Şahdәniz Mәrhәlә 1 qazını çatdırır.

Bütövlüklә boru kәmәrinin istismar әmәliyyatlarına vә tikintisinә Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәri Şirkәti (CQBK Ko) cavabdeh
olub.

4 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 Cәnubi Qafqaz qaz boru kәmәrini (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) genişlәndirmәk, hәmçinin Türkiyәdә TANAP qaz
kәmәrinin tikintisini vә Avropada TAP qaz kәmәrini genişlәndirilmәsi üzrә layihәdir.  

Qaz kəmərləri
Cәnub  Qafqaz Boru Kәmәri3 (GQBK) Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sektorunda yerlәşәn Şah -

dәniz qaz yatağından hasil edilәn qazı Gürcüstana vә Türkiyәyә nәql etmәk üçün inşa edilmiş
qaz kәmәridir. Boru kәmәri Bakı yaxınlığındakı Sәngәçal terminalından başlayır. Bu boru kәmәri
Türkiyә sәrhәdinәdәk Azәrbaycanda vә Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kәmәri ilә
eyni marşrutdadır vә Türkiyәdә bu ölkәnin qazpaylama sisteminә birlәşdirilib.

Cәnub Qaz Dәhlizini4 seqmentlәrini “Şahdәniz-2”, Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәrinin Genişlәndirilmәsi,
TANAP vә TAP layihәlәri tәşkil edir. Cәnub Qaz Dәhlizi layihәsinin әsas mәqsәdi Avropanın enerji
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә artırılması, Azәrbaycan qazını Cәnub  Qafqaz  Qaz Boru
Kәmәri (CQBK), TANAP vә Trans-Adriatik Boru Kәmәri (TAP) vasitәsilә Türkiyә vә Cәnubi ixracını
tәmin etmәkdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nub_Qaz_D%C9%99hlizi - cite_note-5 

BTC Qərb İxrac Boru Kəməri



238

Kәmәrlәr bir birindәn 15 metr mәsafә ilә yanaşı inşa olunub. Kәmәrlәr keçәn әrazilәrin raket
atәşinә tutulmasında mәqsәd isә ölkәmizdә ekoloji fәlakәtin yaratmaqdır. Kәmәrlәr  Azәrbaycanda
13 rayon – Qaradağ, Abşeron, Hacıqabul, Ağsu, Kürdәmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Goranboy,
Samux, Şәmkir, Tovuz, Ağstafa rayonlarından keçir  .Vә bu rayonların 6-sı ermәni ordusu
tәrәfindәn raket hücumuna mәruz qalmışdır. Belә ki:

• 30.06.2020 keçәn gecә vә sәhәr saatlarında Qazax rayonunun Bala Cәfәrli, Quşçu Ayrım,
Ağstafa rayonunun Köhnәqışlaq vә Tovuz rayonunun Qaralar kәndlәri Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
tәrәfindәn iriçaplı silahlardan intensiv atәşә mәruz qalıb

• 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.

Cənub Qafqaz Boru KəməriCənub Qaz Dəhlizi
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• 6 oktyabr 2020-ci il tarixdә saat 21 radәlәrindә regionun әn böyük strateji layihәsi,
Avropanın enerji tәhlükәsizliyi sahәsindә mühüm yer tutan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kәmәrini
hәdәfә almaqla kәmәrin Yevlax rayon әrazisindәn keçәn hissәsinә raket zәrbәlәri endirsә dә, or-
dumuzun qәtiyyәtli tәdbirlәri nәticәsindә hәmin terror cәhdinin qarşısı alınıb. 

Özü dә qeyd edim ki, atәş nöqtәsi olaraq Yevlax rayonunun әrazisinin seçilmәsi tәsadüfi deyil.
Belә ki, BTC keçdiyi әrazilәr boyunca torpağın altı ilә çәkilib. Azәrbaycan әrazisindә yalnız iki
yerdә kәmәrin müәyyәn hissәsi yerin üstü ilә gedir: Sәngәçal terminalında vә Yevlax rayonu
әrazisindә. Bu әrazilәrdә nasos-kompressor stansiyaları yerlәşir. Bunu hәdәf götürmәklә
Ermәnistan Azәrbaycanın enerji arteriyasını kәsmәk niyyәtindәydilәr”.

• Oktyabrın 7-si saat 22:00 radәlәrindә Ermәnistana mәxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
Ermәnistan-Azәrbaycan dövlәt sәrhәdinin Ağstafa rayonu sahәsindә uçuş keçirmәyә cәhd
göstәrib. Ağstafa rayonunun da 10 kәndindәn Beynәlxalq әhәmiyyәtli dörd neft vә qaz kәmәri (2
neft vә 2 qaz) keçir.

• 18.10.2020-ci ildә  Goranboy vә Samux rayonları ermәnistan ordusu tәrәfindәn atәşә tu-
tulub.

• 22.10.2020-ci ildә sәhәr saatlarında Ermәnistan әrazisindәn Kürdәmir rayonu istiqamәtindә
1 raket buraxılıb.

Belәliklә Ermәnistan ordusu tәrәfindәn neft-qaz kәmәri keçәn 13 rayondan 7-sı raket atәşinә
mәruz qalıb.

8. Strateji әhәmiyyәtli vә mülki obyektlәrinin hәdәfә alınması

Biz münaqişә zonasından 100 km aralıda yerlәşәn Mingәçevir Su Elektrik Stansiyasına vә
Mingәçevir Su Anbarına davamlı olaraq hәyata keçirilәn raket hücumları ilә әlaqәdar әtraf
mühitlә bağlı konvensiyalarda tәrәf kimi iştirak edәn ölkәlәrin susmasından dәrin narahatlığımızı
ifadә edirik. Mingәçevir Su Anbarı enerji istehsalı vә kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә әhәmiyyәt kәsb
edәn mühüm obyektlәrdәn biri olmaqla Cәnubi Qafqaz regionunda әn böyük su anbarıdır.
Anbarın 83 metrlik normal dolma sәviyyәsindә ümumi su tutumu 15730 milyon kubmetrdir.
Dağıdıla bilәcәk bәnddәn axan su Azәrbaycanın böyük bir әrazisini su altında qoya bilәr ki, bu da
humanitar vә ekoloji fәlakәtә vә nadir biomüxtәlifliyin yox olmasına vә Azәrbaycanın vә regionun
әtraf mühitinin bәrpa olunmaz miqyasda zәrәr görmәsinә gәtirib çıxara bilәr.

Biz Ermәnistanın 27 sentyabr 2020-ci il tarixindәn başlayaraq Azәrbaycana qarşı hәyata
keçirdiyi növbәti hәrbi tәcavüzünü vә münaqişә bölgәsindәn çox uzaqda yerlәşәn Azәrbaycanın
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sıx mәskunlaşmış bölgәlәrindәki mülki әhalini hәdәfә almasını kәskin pislәyirik. 6 noyabr tarixinә
olan mәlumata görә, 92 mülki şәxs öldürülmüş vә 404 mülki şәxs yaralanmışdır. 504 mülki
obyekt vә 3164 ev dağıdılmışdır. Yaşayış mәntәqәlәrinin bilәrәkdәn hәdәfә alınması әhalinin
mәcburi daxili köçürülmәsinә gәtirib çıxarır vә şәhәr vә әtraf mühitin idarә edilmәsindә qeyri-
dayanıqlı tendensiyalara sәbәb olur.

9. Çağırış

Ermәni işğalçılarının bölgәnin ekoloji tәhlükәsizliyinә tәhdid yaradan qanunsuz fәaliyyәtlәri bir
çox beynәlxalq konvensiyaların, o cümlәdәn Ermәnistanın da üzv olduğu BMT-nin Bioloji
müxtәliflik haqqında, Sәhralaşmaya qarşı mübarizә haqqında vә digәr beynәlxalq razılaşmalardan
irәli gәlәn öhdәliklәrin kobudcasına pozulmasıdır.

Biz Üzv Ölkәlәrin beynәlxalq ekoloji konvensiyalardan vә müvafiq müqavilәlәrdәn irәli gәlәn
öhdәliklәrә sadiq qalacaqlarına ümid edir vә beynәlxalq ekoloji konvensiyaların vә çoxtәrәfli әtraf
mühit müqavilәlәrinin iştirakçısı olan ölkәlәri, elәcә dә Aİ, BMT vә digәr beynәlxalq qurumları
Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә tәbiәtin qәsdәn mәhv edilmәsini
vә mülki vә strateji obyektlәrin hәdәf alınmasını qınamağa vә bu cür әmәllәrә son qoymağı tәlәb
etmәyә çağırırıq. 

Ermәnistan  ordusunun neft, qaz kәmәrlәrin 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
Azәrbaycana qarşı tәcavüzünü, mülki әhalinin qәsdәn bombalamasını, qlobal enerji xәtlәrinin
keçdiyi әrazilәri hәdәfә almasını pislәmәyә vә işğalçı Ermәnistana qarşı tәsirli tәdbirlәr görmәyә
çağırırıq. Ermәnistanın bu tәcavüzü tәkcә Azәrbaycana qarşı deyil, bu hәmdә Avropanın enerji
tәhlükәsizliyinә ciddi tәhdiddir.
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“İnsan Hüquqlarına Dair Beynәlxalq Standartların 
Tәsbiti üzrә Birgә İşçi Qrupu” İctimai Birliyi

Ermәnistan tәrәfindәn xarici 
ölkәlәrdәn gәtirilәn muzdluların vә 

terrorçu tәşkilat üzvlәrinin 
Azәrbaycana qarşı döyüşlәrdә 

istifadәsi haqqında

HESABAT

10 noyabr 2020-ci il
Bakı, Azərbaycan
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GİRİŞ

Ümumi mәlumat

Tәcavüzkar siyasәt yürütmәyә davam edәn Ermәnistan Respublikasının silahlı qüvvәlәri
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 30 aprel 1993-cü il tarixli 822, 29 iyul 1993-cü il tarixli 853, 14
oktyabr 1993-cü il tarixli 874 vә 12 noyabr 1993-cü il tarixli 884 saylı qәtnamәlәrini pozaraq
Azәrbaycan Respublikasının әrazilәrinin bir hissәsini işğal altında saxlayır. Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin növbәti hücumunu әks etdirәn Azәrbaycan, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindә BMT
Nizamnamәsinin 33 vә 51-ci1 maddәlәri әsasında sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarına start verdi.

Cәbhәdә davamlı olaraq mәğlubiyyәtlәr yaşayan Ermәnistan Respublikası beynәlxalq hüquq
normalarını vә prinsiplәrini, xüsusәn dә döyüş әmәliyyatları zamanı davranış normalarını kobud
şәkildә pozur.

Belә ki, 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyalarının vә 1977-ci ilin iki Əlavә
Protokolunun prinsiplәrinә zidd olaraq Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Azәrbaycanın böyük şәhәr vә
bölgәlәrinin mülki әhalisini, o cümlәdәn cәbhә xәttindәn xeyli uzaq mәsafәdә yerlәşәn vә
yaxınlığında hәrbi obyektlәr olmayan Gәncә, Tәrtәr, Bәrdә, Goranboy vә digәr şәhәrlәrin mülki
әhalisini raket atәşinә tutur.

9 noyabr 2020-ci il tarixinә olan statistikaya görә, Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
Azәrbaycanın mülki әhalisinә yönәlmiş hücumlar nәticәsindә 93 mülki şәxs vәfat etmiş, 407
nәfәr isә yaralanmışdır. 4 mindәn çox mülki obyekt vә bina qәzalı vәziyyәtә düşüb2.

Ermәnistan 1980-ci il “Hәddәn artıq ziyan vuran hesab edilә bilәn vә ya qeyri-seçim hәrәkәtinә
malik adi silahların konkret növlәrinin tәtbiqinin qadağan edilmәsi vә ya mәhdudiyyәt qoyulması
barәdә konvensiya”nın3 vә 19-30 may 2008-ci il tarixli “Kasetli Silahlara dair Konvensiya”nın4

tәlәblәrini sistemli şәkildә pozur. Mülki әhalinin atәşә tutulması strateji raketlәr, ballistik raketlәr
vә çoxlu döyüş sursatları ilә hәyata keçirilir. Ermәnistanın bu vәhşi cinayәtlәri mülki әhaliyә
böyük maddi ziyan vurmuş vә böyük tәlәfatlara sәbәb olmuşdur.

1 https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
2 https://genprosecutor.gov.az/az/post/3167
3 https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/treaties-ccw-101080.htm
4 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munitions.shtml
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Ermәnistanın münaqişә zonasından uzaqda yerlәşәn 
Azәrbaycan şәhәrlәrinә raket zәrbәlәrinin nәticәlәri

Ermənistanın raket zərbəsindən sonra Gəncə şəhəri (4 oktyabr 2020) 5

Ermənistanın raket zərbəsindən sonra Gəncə şəhəri (11 oktyabr 2020) 6

5 https://ona.az/az/dagliq-qarabag/gence-ermenistan-erazisinden-yeniden-atese-tutulub-fotosessi%CC%87ya-24222
6 https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1315159794966310914
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Ermənistanın raket
zərbəsindən sonra 

Gəncə şəhəri 
(17 oktyabr 2020)
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Ermənistanın raket zərbəsindən sonra Bərdə şəhəri (27 oktyabr 2020) 7

7 https://oxu.az/war/435205
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Ermənistanın raket zərbəsindən sonra Bərdə şəhəri (28 oktyabr 2020) 8

8 https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1321425276539162624
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I Qarabağ müharibәsi zamanı Azәrbaycanın 
mülki әhalisinә qarşı ermәni terroru

Azәrbaycan әrazisindә millәtçi terrorizm 1987-1994-cü illәr arasında törәdilib. Terrorçu
hücumlarının obyektlәri bunlardır: 62,5% - sәrnişin avtobusları beynәlxalq vә yerli marşrutlarla
gedәn; 12,8% - sәrnişin vә yük qatarları; metro qatarları - 4%; tәyyarәlәr - 25%; paromlar -4%.

Mülki obyektlәr:67% - körpülәr;12% - taxıl emalı müәssisәlәri vә çörәk zavodları;21% - mülki
әhalinin yaşadığı beşmәrtәbәli vә fәrdi evlәr.

10 avqust 1990. Erməni terrorçuları "Tbilisi-Ağdam" marşrutu ilə hərəkət edən avtobusu partladıblar 9

Terror aktları nәticәsindә 1250 nәfәr öldürülmüş, 1283 nәfәr yaralanmış vә 65 nәfәr itkin düş-
müşdür. Ümumilikdә, 367 terror aktı törәdilib.

Dövlәt terrorizmi siyasәtinin birbaşa Bakıda hәyata keçirilmәsinә bir nümunә qismindә 2 iyun
1993-cü ildә dәmir yolu stansiyasında sәrnişin qatar vaqonunun partladılmasını göstәrmәk olar.
Dövlәtә çox böyük maddi ziyan dәydi. Partlayışı törәdәn Rusiya vәtәndaşı İ.Xatkovski, Ermәnistan

9 http://news.mediasova.com/smi-tj/6.php
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xüsusi xidmәt orqanları tәrәfindәn gizli әmәkdaşlıqda iştirak etdiyini vә Ermәnistan Respublikası
Milli Tәhlükәsizlik Baş İdarәsinin kәşfiyyat şöbәsinin rәisi, polkovnik Jaan Ohannisyan tәrәfindәn
casusluq vә terrorçuluq mәqsәdi ilә Azәrbaycana göndәrildiyini etiraf etdi. Vәtәndaş İ.Xatkovski
böyük insan tәlәfatına sәbәb olan partlayışlar etmәk tәlimatını ondan almışdır. Araşdırma zamanı
cinayәtkar qrupun 1992-1994-cü illәrdә Rusiyadan Bakıya gedәn sәrnişin qatarlarında bir sıra
partlayışlar törәtdiyi sübut edildi.

Ermәnistanın xüsusi xidmәt orqanlarının hazırladığı vә hәyata keçirdiyi dövlәt terrorizm
siyasәtinin digәr bir nümunәsi, 19 mart 1994-cü ildә Bakı metrosunun "20 Yanvar" metro
stansiyasında törәdilәn partlayışdır: nәticәdә 14 nәfәr hәlak olmuş vә 49 nәfәr yaralanmışdır.
Bәnzәr bir partlayış 3 iyul 1994-cü ildәBakı Metropoliteninin “28 May” vә “Gәnclik” stansiyaları
arasında tәşkil edilmişdir: nәticәdә 13 nәfәr öldü, 42 nәfәr müxtәlif dәrәcәli ağır yaralandı.

Aparılan istintaq nәticәsindә nәticәsindә yuxarıda göstәrilәn terror aktlarının Ermәnistan Res-
publikasının xüsusi xidmәt vә digәr dövlәt orqanlarının, habelә Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz
rejimin funksionerlәrinin birbaşa iştirakı vә tәşkilati, kәşfiyyat, maliyyә vә texniki dәstәyilә hәyata
keçirildiyi sübut edildi.

Partladılmış sərnişin qatarı. 30.05.1991-ci il 

Bakı Metropoliteninin "20 Yanvar" stansiyasında baş verən partlayış nəticəsində 
14 nəfər ölmüş, 49 nəfər yaralanmışdır. 19.03.1994-cü il.

Dəniz paromunda terror aktı. 08.01.1992-ci il
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MUZDLULARIN VƏ TERRORÇULARIN 
DÖYÜŞ ƏMƏLİYYATLARINA CƏLB EDİLMƏSİNİ 
QADAĞAN EDƏN BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI

“Muzdlu” anlayışı 8 iyun 1977-ci il tarixli beynәlxalq silahlı münaqişәlәr qurbanlarının qorunması
ilә bağlı 12 Avqust 1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyalarına Əlavә I Protokolun 47-ci maddәsindә
tәsbit edilmişdir10. Bu maddәyә görә, muzdlu insan “döyüşçü” vә ya “müharibә әsiri” statusunu
ala bilmәz.

BMT Baş Assambleyasının 17 dekabr 1984-cü il tarixli 39/159 qәrarı11 ilә dövlәt terrorçuluğu
siyasәti “dövlәtlәrin silahlı müdaxilә vә işğala, digәr dövlәtlәrin ictimai vә siyasi sistemini zorla
dәyişdirmәyә vә ya sarsıtmağa, sabitliyi pozmağa vә hökumәti devirmәyә yönәlmiş hәr hansı bir
hәrәkәti" kimi xarakterizә edilir.

1989-cu ildә BMT Baş Assambleyasının 44-cü sessiyasında qәbul edilmiş Beynәlxalq Hüququn
İnkişafına dair Memoranduma uyğun olaraq, dövlәt terrorizmi siyasәti tәcavüz, elan olunmamış
müharibәlәr vә digәr ölkәlәrә vә xalqlaraqarşı açıq şәkildә qeyri-qanuni hәrәkәtlәr şәklindә
özünü göstәrir.

Bir qayda olaraq, dövlәt terrorizmi siyasәtini hәyata keçirәn dövlәtlәr, başqa bir dövlәtin
әrazisindә baş verәnlәrә görә bütün mәsuliyyәti "milli azadlıq hәrәkatı amili"nin üzәrinә qoymağa
çalışırlar.

Hesab edirik ki, dövlәt terrorizmi siyasәtinә görә cinayәt mәsuliyyәti Konsepsiyası layihәsini
hazırlayıb BMT-nin müvafiq strukturlarına tәqdim etmәyin vaxtı gәlib.

Ermәnistan Baş Assambleyanın 4 dekabr 1989-cu il tarixli 44/34 saylı qәtnamәsi ilә qәbul
edilmiş "Muzdluların işә qәbulu, istifadәsi, maliyyәlәşdirilmәsi vә tәlimi әleyhinә beynәlxalq kon-
vensiya"nı kobud şәkildә pozur12.

Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 114-cü maddәsinә görә, muzdluların işә
qәbulu, tәlimi, maliyyәlәşdirilmәsi vә digәr maddi tәminatı, habelә hәrbi münaqişә vә ya hәrbi
әmәliyyatda istifadә edilmәsi cinayәt sayılır.

Ermәnistan Cinayәt Mәcәllәsinin 395-ci maddәsindә muzdluların istifadәsi cinayәt hesab
olunur.

1966-cı ildә qәbul edilmiş Mülki vә Siyasi Hüquqlar haqqında Beynәlxalq Paktın 15-ci
maddәsinin 2-ci bәndinә uyğun olaraq, “Bu maddәdә heç bir şey, istәnilәn şәxsin beynәlxalq
cәmiyyәt tәrәfindәn tanınan ümumi hüquq prinsiplәrinә uyğun olaraq cinayәt әmәli olan hәr
hansı bir hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyә görә mühakimә olunmasına vә cәzalandırılmasına mane
ola bilmәz”13.

1970-ci il Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Nizamnamәsinә uyğun olaraq dövlәtlәr arasında dostluq
münasibәtlәri vә işbirliyinә dair beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә dair Bәyannamә14, BMT üzv
dövlәtlәrinin münaqişәlәrdә muzdlu istifadә etmәsini qadağan edir. Muzdlular beynәlxalq qanunlara
görә cinayәtkar kimi tanınır vә beynәlxalq cinayәtkarlar kimi mәsuliyyәtә cәlb olunmalıdırlar.

Universal yurisdiksiya aut dedere aut judiciare (mühakimә etmә öhdәliyi) prinsipinә  uyğun
olaraq qurulmuşdur. Eyni zamanda, әnәnәvi beynәlxalq humanitar qanunlara әsasәn muzdluların
istifadәsi qadağandır.

10 https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf
11 https://undocs.org/ru/A/RES/39/159
12 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml
13 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
14 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI 
HƏRBİ ƏMƏLİYYATLARDA İSTİFADƏ ETDİYİ XARİCİ 
MUZDLULAR VƏ TERROR TƏŞKİLATLARININ ÜZVLƏRİ

Sülhә mәcburetmә әmәliyyat zamanı terrorçuların Ermәnistanın işğalçı qüvvәlәri tәrәfindә
döyüşdüklәri sübut edildi. Rusiya Xarici Kәşfiyyat Xidmәtinin rәhbәri S.E.Narışkinin açıqlamasında
da ekstremist kürd qruplarının üzvlәrinin iştirakı qeyd edilib.

Bundan әlavә, bu yaxınlarda işğal altındakı әrazilәrdә mәskunlaşan livanlılar da daxil olmaqla,
ermәni terror tәşkilatlarının üzvü olan terrorçularının nәzәrәçarpan dәrәcәdә iştirakı müşahidә edilir.

Bir sıra ölkәlәrin Ermәnistanda terror fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı araşdırmalara
başladıqlarını da qeyd etmәk lazımdır. Xüsusilә, 2 böyük Avstraliya bankı hesablarına toplanan
vәsaitin Ermәnistana köçürülmәsi ilә әlaqәdar istintaq başlatdı15.

Banklar, qadağan edilmiş döyüş sursatlarının, xüsusәn dә kasetli bombaların alınması,
insanlığa qarşı cinayәtlәrdә iştirak edә bilәcәklәrindәn narahat olduqlarını bildirdilәr. Bәzi banklar
vә digәr әlaqәdar qurumlar, hәmçinin çirkli pulların yuyulması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә öhdәliklәrinin pozulub-pozulmamasını araşdırırlar.

Dünyanın müxtәlif ölkәlәrindәn, xüsusәn Fransa, Yunanıstan, İspaniya, Suriya, Kanada,
Livan, İraq, Rusiya vә ABŞ-dan olan ermәni mәnşәlli onlarla terrorçu, Azәrbaycan Respublikası
әrazisindә hüquq-mühafizә orqanları tәrәfindәn terror aktları törәtdiklәrinә görә axtarışa verilib.
Siyahı әlavә olunur.

Bir müddәt әvvәl Vkontakte sosial şәbәkәsindәki qrupunda VOMA terror tәşkilatı açıq şәkildә
bu açıqlamanı verdi: "Oktyabrın 25-dә Domodedovo hava limanından (Moskva) saat 15: 00-da
çarter reysi reallaşacaq. Saat 11:00-a qәdәr hava limanında olmaq lazımdır .... Hazırıq. Maddi
çәtinliyi olanlar üçün İrәvana biletin qiymәti qarşılanacaq".

15 https://report.az/ru/finansy/v-avstralii-nachalos-rassledovanie-v-svyazi-s-perevodom-deneg-v-armeniyu/
16 https://vk.com/wall-71650754_24929

VOMA terror təşkilatının 
rəsmi Vkontakte 

səhifəsindən skrinşot 16
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1) Livan ermәnilәri.

Cari ilin avqustunda Beyrut şәhәrindә baş verәn partlayışdan sonra Ermәnistanın Diasporla
İşlәr üzrә Baş Komissarı Zare Sinanyan 20 min Livan ermәnisinin Ermәnistana köçmәk “arzusu”nu
elan etdi. Rәsmi İrәvan bunu "repatriasiya" kimi xarakterizә etd17.

Bir müddәt әvvәl Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin "başçısı" işğal altındakı torpaqlarda
muzdlu dәstәlәr yaratmaq planlarını sәslәndirdi18. Bu baxımdan, Livan muzdlularının Azәrbaycan
Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrinә köçürülmәsilә İrәvanın qarşıya qoyduğu hәdәflәr
şübhә üçün yer buraxmır.

Oktyabrın 6-da verilәn mәlumata görә, Ermәnistan hakimiyyәti tәrәfindәn işğal olunmuş
Azәrbaycan әrazilәrinә köçürmәk istәdiyi bir qrup Livan muzdlusunu daşıyan tәyyarә, Beyrutdan
İrәvana uçmuşdur.

Airbus A320-232-nin Livandan Ermәnistana uçuşu barәdә mәlumatlar dünyadakı tәyyarәlәrin
hәrәkәtini real vaxtda әks etdirәn Flightradar24 portalının verdiyi mәlumatla tәsdiqlәnir19.

Bu, bir daha Ermәnistanın Azәrbaycan әrazisinә zәrbә vurmaq üçün Yaxın Şәrq bölgәsindәn
olan terrorçu döyüşçülәrdәn vә muzdlulardan geniş istifadә etdiyinә, eyni zamanda real insan
itkilәrini gizlәtdiyinә şahidlik edir ki, bu Reuters xәbәr agentliyinin jurnalist araşdırması ilә
tәsdiqlәnmişdir20.

2) Suriya vә İraqdan gәlәn PKK vә digәr terror tәşkilatlarının üzvlәri.

Qeyd edәk ki, Suriyada müharibә başlayandan bәri 15 min ermәni Ermәnistana köçüb.
Bәzilәri Laçında yerlәşdirilib. 2018-ci ildә 76 ermәni ailәsi işğal altındakı Laçın bölgәsinә
köçürüldü21.

İraqda vә Suriyada tәlim keçmiş PKK terrorçuları, Azәrbaycana qarşı vuruşan ermәni
"mütәxәssislәrini" yetişdirmәk üçün Ermәnistan tәrәfindәn işğal edilmiş Azәrbaycan
bölgәsi olan Dağlıq Qarabağa göndәrilmişdir22.

Ermәni silahlı qüvvәlәri Tovuz istiqamәtindә Azәrbaycan Respublikasının dövlәt sәrhәdinә
hücum etdikdәn sonra sentyabrın әvvәlindә Ermәnistan könüllü birlәşmәlәri23 yaratmağı tәklif
etdi. Bu könüllü döyüşçülәr PKK terrorçularının tәlimini keçmişdi. Ermәnistanın İraqdakı sәfiri
Hraçya Poladyan Suriya vә İraqdakı PKK terrorçuları ilә әlaqә quraraq onları “könüllü” hazırlamaq
üçün Dağlıq Qarabağa getmәyә çağırdı24. Sәfir, eyni zamanda Şimali İraqdan Tәlabani ailәsinin
rәhbәrliyi altında olan Kürdüstan Vәtәnpәrvәrlәr Birliyi (KVB) ilә İraqdan terrorçuların yerlәşdirilmәsinә
dair razılaşma imzaladı.

Terrorçular, İran әrazisindәn tranzit dә daxil olmaqla, fәrqli yollarla tәyinat nöqtәlәrinә çatırlar.
Terrorçular, İraqın Süleymaniyyә şәhәrindәn Sabisә, daha sonra İranın Kirmanşahına gedәn
yollardan birini istifadә edirlәr. Başqa bir qrup İraqdakı Qәndil dağ silsilәsindәn, İranın Urmiyasından
keçәrәk Dağlıq Qarabağa gedirdi.

17 https://news.am/rus/news/595711.html
18 https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201013/24896989/Skoro-opolchentsy-popolnyat-ryady-AO-Arutyunyan-o-sozda-

nii-dobrovolcheskikh-otryadov-v-Karabakhe.html
19 https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/v-armeniyu-perepravlyayut-naemnikov-iz-livana/
20 https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-lebanon/despite-lebanons-woes-armenians-spring-to-action-for-na-

gorno-karabakh-idUSKBN27H159
21 https://report.az/ru/analitika/livanskih-terroristov-pereselyayut-v-karabah-pochemu-molchat-posredniki/
22 https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/armenia-transfers-ypgpkk-terrorists-to-occupied-area-to-train-militias-

against-azerbaijan
23 https://www.kommersant.ru/doc/4475354
24 https://haqqin.az/news/189594
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Türkiyә-Azәrbaycan Dostluq vә Hәmrәylik Fondunun rәhbәri, professor Aygün Attar, Fransanın
ermәni könüllülәrinә tәlim keçәcәk PKK terrorçularının gәtirilmәsindә iştirak etdiyini söylәdi.
Fransada ermәni millәtçilәri vә YPG / PKK terrorçuları üçün xüsusi bir mәrkәz yaradılıb25.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan Rusiya prezidenti Vladimir Putinә 2000-dәn çox
PKK döyüşçüsünün 600 dollar qarşılığında Ermәnistan tәrәfindә vuruşduğunu bildirib26.

6 noyabr 2020-ci il tarixindә Azәrbaycanın Zәngilan rayonu әrazisindә Ermәnistan Milli
Tәhlükәsizlik Xidmәtinin yerlәşdiyi binaya baxış zamanı birsıra sәnәdlәr aşkar olunmuşdur. Bu
materiallar tәhlil edilәrkәn Suriya vәtәndaşlarının siyahıları vә pasportlarının surәtlәri tapıldı27.

Adları aşağıdakı siyahıda göstәrilәn 60 Suriya ermәnisi, Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş
Azәrbaycan әrazilәrindә hәyata keçirilmiş qanunsuz köçürmә prosesindә Zәngilan bölgәsi
әrazisinә köçürülmüşdür. Bu şәxslәrin PKK tәrәfindәn tәlim aldığı vә Azәrbaycana qarşı döyüşlәrdә
iştirak etdiklәri barәdә etibarlı mәlumatlar var.

Suriya vәtәndaşı Haseke Baazo Khraj Sepoba (pasport: 015-11-L021693) (02.05.1964),
Suriya vәtәndaşı, Suriyanın Hәlәb şәhәr sakini İskandariyan Xartion Avadis (pasport: 004-11-
L128622) (12 noyabr 1969-cu il tәvәllüdlü) vә Ermәnistan vәtәndaşı, Suriyada anadan olan
Kirakos Babkin (pasport: am 0709227) (01.01.1962-ci il tәvәllüdlü).

25 https://vestikavkaza.ru/analytics/armenia-perebrasyvaet-terroristov-na-okkupirovannye-territorii.html
26 https://azertag.az/xeber/Turkiye_Prezidenti_2000_e_yaxin_PKK_YPG_terrorchusu_Ermenistan_terefden_Qarabagda_do-

yusur-1626601
27 https://www.azerbaycan24.com/ru/v-zangilane-obnaruzheni-dokumenti-nezakonno-rasselennih-siriyskih-armyan/



254

3) Avropa vә Amerikanın bir sıra ölkәlәrindәn gәlәn muzdlular.

Xocalıda törәdilәn soyqırımda iştirak edәn ASALA terror tәşkilatının üzvü, Fransa vәtәndaşı
Gilbert Minasyan28, Fransanın Liberation nәşri vasitәsi ilә açıq şәkildә 9 oktyabrda Qarabağdakı
döyüşlәrdә iştirak etmәk üçün Fransadan İrәvana 15 nәfәrdәn ibarәt silahlı qrupla birgә yollandığını
bildirdi. Gilbert Minasyan Liberation qәzetinә verdiyi müsahibәdә Fransanın vәtәndaşlarını muzdlu
olaraq Azәrbaycana qarşı döyüşlәrdә iştirak etmәk üçün sәfәrbәr etdiyini bildirdi.

Oktyabr ayında keçmiş dağ xizәkçisi vә uzun illәr ABŞ-da yaşamış Qış Olimpiya Oyunlarının
iştirakçısı Arsen Harutyunyan da döyüşlәrdә iştirak etmәk üçün Dağlıq Qarabağa getdi29.

Fransa vәtәndaşı Hamlet Hovsepyan, oktyabrın әvvәllәrindә AFP30, "le Figaro"31 vә "Vesti"32

xәbәr agentliyinә müsahibәlәr verәrәk ermәni әsgәrlәrinә qoşulduğunu bildirdi.
Yunan blogger, aktivist, “Greek City Times” nәşrinin müәllifi Paul Antonopoulos öz Tvitter

sәhifәsindә muzdluların - Yunanıstan vәtәndaşlarının Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrinә
göndәrilmәsi barәdә bir neçә mesaj yayımlayaraq, "birinci qrupda 30 yunan vә 50 etnik ermәninin
daxil olacağını" әminliklә bildirdi33.

28 https://1news.az/news/terrorist-asala-zhil-bert-minasyan-genprokuratura-azerbaydzhana-ischet-polevogo-komandira-iz-francii
29 http://armiya.az/ru/news/165467
30 https://www.barrons.com/news/everyone-needs-to-fight-armenian-recruits-flock-to-karabakh-01602003608
31 https://www.lefigaro.fr/international/tout-le-monde-doit-combattre-les-volontaires-armeniens-affluent-vers-le-haut-karabakh-

20201006
32 https://www.vesti.ru/article/2468473
33 http://defence.az/en/news/146031
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Noyabrın 1-dә "Kommersant" nәşrinin postsovet mәkanı üzrә mütәxәssisi Kirill Krivosheevin
müәllifi olduğu «Дезертир с инфовойны» Telegram kanalı, Rusiyadan Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
tәrәfindәn işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgәsinә bir muzdlunun göndәrilmәsi vә ona 1500
dollar mәblәğindә maaşınverildiyini qeyd etdi34.

34 https://1news.az/news/kanal-kirilla-krivosheeva-o-russkom-naemnike-v-karabahe
35 https://1news.az/news/rukovoditel-ekstremistskoy-gruppirovki-zouaves-paris-otpravilsya-srazhat-sya-na-storone-armyan-

v-nagornom-karabahe---foto
36 https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20201103/25162713/Ne-prosit-a-zastavit-uvazhat-kak-Grayr-Keroglyan-iz-Frant-

sii-priekhal-na-voynu-v-Karabakh.html
37 https://bigasia.ru/content/news/society/dobrovoltsy-priezzhayut-v-armeniyu-na-voynu/

Ağazi Asatryan, hərbi
əməliyyatlarda iştirak etmək üçün 

işğal altındakı Dağlıq Qarabağa
gələn Alman vətəndaşı

"Dağlıq Qarabağda hərbi 
əməliyyatların başlamasından 
dərhal sonra" gələn 45 yaşlı 

Fransa vətəndaşı Hrayr Keroglyan 36

Radikal sağçı Zouaves Paris (ZVP) qrupunun lideri, Fransa vәtәndaşı Marc de Kakkere-
Valmenier oktyabrın 30-da İnstaqramda Dağlıq Qarabağdakı ermәnilәrlә birlikdә döyüşmәyә
getdiyini söylәyәrәk Kalaşnikov avtomatı ilә fotoşәkil paylaşdı35.

"Böyük Asiya" portalı muzdluların Azәrbaycana qarşı döyüşlәrdә iştirakına dair daha bir sxemi
ifşa edib . Ermәnistanda mülki şәxslәr, o cümlәdәn müxtәlif ölkәlәrdәn gәlәnlәr üçün gәnc
döyüşçülәr üçün sürәtlәndirilmiş kurslar keçirilir.
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4) Donbasdan muzdlu döyüşçülәri cәlb etmәk üçün uğursuz cәhdlәr.

Ukraynanın işğal altında olan Donbas bölgәsindәki silahlı birlәşmәlәr, Ermәnistanın çağırışlarına
baxmayaraq, Ermәnistanda "qәrbyönümlü hökumәt"in mövcudluğunu qeyd edәrәk Dağlıq
Qarabağda Azәrbaycana qarşı döyüşmәkdәn imtina etdilәr38.

Bundan әvvәl Rusiyanın Donbasdan silahlıları Dağlıq Qarabağa gәtirmәyә hazırlaşdığı
bildirilmişdi. Donbasdan qayıtdıqdan sonra rus "könüllülәri" Ermәnistan tәrәfindә döyüşmәk üçün
Dağlıq Qarabağa getmәyә hazırlaşırdılar. Buna baxmayaraq Donbas ermәnilәrindәn ibarәt bir
qrupun hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәk üçün işğal altındakı Dağlıq Qarabağa getdiyi barәdә dә
mәlumatlar var.

5) Abxaziya muzdluları.

Noyabrın 6-da 20-dәn çox muzdludan ibarәt qrupun ("Hamşen" adlı qrup39) Gürcüstan
әrazisindә yerlәşәn separatçı Abxaziyadan Azәrbaycana qarşı Qarabağda döyüşmәk üçün
göndәrilmәsi xәbәrlәri yayıldı40.

Bu barәdә mәlumatı uzun illәr tәxribatçı fәaliyyәt göstәrәn vә Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә hәrbi әmәliyyatlar başladıqdan sonra terrora çağırışlarla çıxış edәn Rusiya vәtәndaşı
Aram Qabrelyanov verdi vә Soçi beynәlxalq hava limanında çәkilәn muzdluların fotoşәkilini
sosial şәbәkәlәrdә paylaşdı.

Mәlumatı hәmçinin Donbasdakı “fәaliyyәti”lә tanınan terrorçu Axra Avidzbanın ("Abxaz")41 Ab-
xaziyadan olan bir qrup etnik ermәninin Qarabağa getdiyi barәdә xәbәr verdiyini qeyd edәb
Telegram bloggeri Aleksandr Kots da tәsdiqlәyib42.

Ukraynanın Dialog.ua portalı qeyd edir ki, etnik ermәnilәr Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsindә
vasitәçi olan, lakin muzdluları müharibәyә göndәrәnRusiyanın Soçi hava limanından Qarabağa
yollanırlar43.

Artıq 7 noyabrda qanunsuz xunta rejiminin "lideri" Arayik Harutyunyan Abxaziya muzdluları ilә
görüş keçirdi44.

Mövcud mәlumatlara görә, Rusiyadan Ermәnistana yalnız insan resursları deyil, hәm dә
silahlar göndәrilir. Qeyd etmәk lazımdır ki, bu mәqsәdlә mülki aviasiya, elәcә dә Rusiya
Fövqәladә Hallar Nazirliyinin tәyyarәlәri vә Ermәnistanın baş nazir müavini Mher Qriqoryan vә
xarici işlәr nazirinin müavini Şavarş Köçәryan da daxil olmaqla Ermәnistan rәsmilәrinin tәyyarәlәri
istifadә olunur45.

3-9 oktyabr tarixlәri arasında Rusiyadan Ermәnistana mülki tәyyarәlәrlә ümumi ağırlığı 20
tondan çox olan silah vә sursat "humanitar" tәdarükü adı altındagöndәrildi.

Bu fakt, 1944-cü il Beynәlxalq Mülki Aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasının 4-cü
maddәsinin kobud şәkildә pozulmasıdır46.

38 https://azvision.az/news/236794/news.html
39 https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201106/25216413/Otryad-dobrovoltsev-iz-armyan-Abkhazii-otpravilsya-na-voynu-v-

Karabakh.html
40 https://1news.az/news/gruppa-naemnikov-iz-abhazii-napravilas-na-pomosch-karabahskim-separatistam-foto
41 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=794358321415573&id=100025242379704
42 https://t.me/sashakots/17937
43 https://www.dialog.ua/war/218584_1604662494
44 https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201107/25220435/Araik-Arutyunyan-prinyal-chlenov-otryada-dobrovoltsev-iz-Abkhazii.html
45 https://haqqin.az/news/191375
46 http://docs.cntd.ru/document/1902240
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Baş Prokurorluq vә Dövlәt Tәhlükәsizliyi Xidmәti tәrәfindәn 
Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәk üçün 
cәlb etdiyi muzdlular vә terror tәşkilatlarının üzvlәri ilә bağlı başladılan 
cinayәt işlәrinin aralıq siyahısı. (Siyahı yenilәnir)

Cinayәt әmәlini törәtmiş şәxs(-lәr)

Baş prokurorluqda istintaqı aparılan cinayәt işlәri

1) Gürcüstan vәtәndaşı Vaaqn Çaxalyan, 28 noyabr 1981-ci ildә Gürcüstanda
anadan olub. (Axtarışa verilib)

2) Gürcüstan vәtәndaşı Armen Çaxalyan

3) Gürcüstan vәtәndaşı Aşot Abramyan

4) Artur Ohanesyan- Fransa vәtәndaşıdır, Gümridә anadan olub. Müharibә
başlayanda xaricdәn ilk gәlәn muzdlulardandır. Cәbrayılda, Cәnub Cәbhәsindә
döyüşüb. Artur Ohanesyandan başqa daha 2 qardaşı Qarabağda döyüşüb.(Ax-
tarışa verilib)

5) Fransa vәtәndaşı Gilbert Levon Minasyan. 1961-ci il tәvәllüdlü (Axtarışa
verilib)

6) Fransa vәtәndaşı Sipan Mouradian, 28 yaş. Fransanın Val-de-Marn
departamentinin Alfortville şәhәrindәndir. 28 yaşı var. Milli Konservatoriyanın
Dram sәnәti fakültәsindә tәhsil alır. France24 kanalının hazırladığı reportajdan
bәlli olur ki, hazırda Laçın koridorundadır vә avtomobillәrin yoxlanmasına
nәzarәt edir. Qeyd edәk ki, Alfortville şәhәrinin meri ermәnidir vә qondarma
“Artsax”ın müstәqilliyini tanıyıb. Əldә edilәn mәlumatlara görә, mer özü Qa-
rabağda döyüşmәk üçün muzdluları toplayır. Muradyan birbaşa döyüşlәrdә
iştirak etmәdiyini bildirib.

Ancaq açıq-aşkar hәrbi әmәliyyatlar üçün hazırlıq işlәri görür, könüllülәri
hazırlayır. Digәr 15-ә yaxın fransız, amerikan vә fәlәstinli ermәni könüllülәr
ilә bir yerdә olduğunu etiraf edib.

7) Fransa vәtәndaşı Sipan Koroglian, 30 yaş.
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8)  İspaniya vәtәndaşı Knyazyan Armen Artavadzi, 30 iyun 1974-cü ildә
anadan olub. İspaniyanın Jirona vilayәtinin Lloret de-Mar şәhәrindә restoran
meneceri işlәmişdir.

9) Kanada vәtәndaşı  Kristofer Artin (Artin Charisdapore), 16 yanvar
1972-ci ildә anadan olub.Münaqişәdәn әvvәl Artin mәdәn sәnayesindә
işlәyirdi vә Ermәnistanda müәssisә sahibi idi. Ailәsi ilә birlikdә döyüş
sahәlәrindәn çox uzaq olmayan, Ermәnistanın cәnub-şәrqindәki Kapanda
yaşayırdı. ANCC Facebook paylaşımında Artini "Toronto ermәni icmasının
fәal üzvü" olaraq xarakterizә edib.

10) Livan vәtәndaşı Gevorq Haciyan, 1949 yaşı var, opera müğәnnisidir.

11) Suriya vәtәndaşı Stepan Keşişyan.

12) Yunanıstan vәtәndaşı Aren Osipov.

13) «VoMA»nın tәşkilatının tәsisçisi, Ermәnistan vә Rusiya vәtәndaşı
Vladimir Vartanov, 10 dekabr 1965-ci ildә Ermәnistanda anadan olmuşdur
(Axtarışa verilib). Bu birlәşmәnin üzvlәri işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә
terror aktları vә digәr cinayәt әmәllәri törәtmәyә hazırlaşırdılar. Araşdırma
zamanı Vladimir Vartanov vә başqalarının İnternet mәnbәlәrindәn istifadә
edәrәk ermәni әsilli xarici vәtәndaşları, elәcә dә Asala, PKK vә digәr terror
qruplaşmalarını üzvlәrinә VoMa-ya cәlb edәrәk “ehtiyat dağ atıcı taboru"nda
(VoMa taboru)hәrbi tәlimlәrdә iştiraklarını tәşkil etdiklәri mәlum olub. 

14)Fransa vәtәndaşı Mark De Kakkere-Valmenir (Marc de Cacqeray-Val-
menier-in), radikal “Zouaves Paris” qruplaşması. Paris “zuav”ları özlәrini aid
etdiklәri GUD (Fransa ifrat sağçı tәlәbә ittifaqı) әnәnәlәrinә uyğun olaraq
yumruqlarıyla siyasәtlә mәşğul olurlar. Bu ultrasağçı “zuav”lar Paris küçәlәrindә
qarşıdurmalarda vә irqçi toqquşmalarda iştirak edirlәr. Onlar hәmçinin “sarı
jiletlilәr”in iğtişaşlarında da iştirak ediblәr.

15) Rusiya vәtәndaşı Martoyan Armen Hamletoviç, 18 sentyabr 1967-ci
ildә Ermәnistanın Anik rayonunun Lancik kәndindә anadan olmuşdur. “Krım
Respublikası” Dövlәt Şurasının deputatıdır.

16) Rusiya vәtәndaşı Aleksandr Baqdasaryan.
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Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәtindә istintaqı aparılan cinayәt işlәri

17) Fransa vәtәndaşı Hamlet Hovsepian (Axtarışa verilib)
12 avqust 1989-cu ildә anadan olub. Fransanın Strasburq şәhәrindә

yaşayır. Gülәşçidir.

18) Belarus vәtәndaşı Vabişeviç (Serov) Sergey Valeryeviç, 20 iyul 1967-
ci ildә Belarus Respublikası Brest vilayәtinin Kobrin şәhәrindә anadan
olmuşdur. Pasport AB 2929333. Rusiyanın Moskva şәhәrindә daimi yaşayır
(Axtarışa verilib). Ermәnistanın xüsusi xidmәt orqanlarının tәsiri altında pul
qarşılığında Belarusdan Qarabağa gәlib. Birinci Qarabağ müharibәsinin
iştirakçısı idi. İlk böyük terror hücumunu 1 iyun 1992-ci ildә Ağdәrә bölgәsinin
Vang kәndindә etdi. Daha sonra Karo Kahkeçyanın rәhbәrlik etdiyi terror
qrupu ilә 20 terror aktı törәtdi vә Laçın vә Ağdәrә istiqamәtindә әmәliyyatlar
hәyata keçirdi. Serov Şuşanın işğalında iştirak edib.

19) ABŞ vәtәndaşı Aruşan (Aroushan) Badasyan, 27 may 1968-ci ildә
anadan olub. Kaliforniya ştatı, Qlendeyl şәhәri, Central Aveneu Ste ev 815 S,
mәnzil 8 ünvanında yaşayır. (Axtarışa verilib). Birinci Qarabağ müharibәsindә
qәddarlığı ilә seçilәn sәhra komandirlәrindәn olub. 2006-cı ildә Şuşanın
işğalının ildönümündә o vaxtkı separatçıların lideri Arkadi Qukasyanın әmri
ilә 1-ci dәrәcәli “Döyüş xaçı” ordeninә layiq görülüb. Onun Qarabağda olması
faktını separatçıların lideri Araik Arutunyan da tәsdiqlәmişdi.

20) «Qaregin Njdeh» qruplaşmasının rәhbәri, Rusiya vәtәndaşı Safaryan
Qalust Aşotoviç, 23 dekabr 1968-ci ildә Ermәnistanın Kirovakan (hazırda Va-
nadzor) şәhәrindә anadan olmuşdur.

21) Suriya vәtәndaşı Keğart Ovanesyan (Kegart Hovansian), 31 yaş, ke-
şişdir

22) Livan vәtәndaşı Hagop Terzian, telefon +37498597263

23) Livan vәtәndaşı Hagop Xajiryan (Khajirian), Beyrut şәhәrindә yaşayır,
orada fәaliyyәt göstәrәn “Beynәlxalq Basketbol Federasiyası”nda işlәyir,
telefon +9613884435.

24) İran vәtәndaşı Harmik Hovsepyan (Hovsepian), 11 may 1961-ci ildә
Rәşt şәhәrindә anadan olub. “Daşnaksütyun” partiyasının üzvüdür.
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25) İspaniya vәtәndaşı Samuel Badalyan, 63 yaşı var. İspaniyanın Jirona
vilayәtinin Lloret de-Mar şәhәrindә yaşayır. Ermәni mәdәniyyәt tәşkilatı
qurub, xüsusi mühafizә xidmәtinin rәhbәridir.

26) Rusiyavәtәndaşı Arutunyan Miqran Edikoviç, 25 mart 1989-cu ildә
Ermәnistanın Eçmiәdzin şәhәrindә anadan olub. Peşәkar qaydasız döyüş
növlәrilә mәşğuldur.

27) Rusiya vәtәndaşı Vartanyan Eduard Danieloviç, 11 iyun 1991-ci ildә
Ermәnistanın Yerevan şәhәrindә anadan olub. Peşәkar qaydasız döyüş
növlәrilә mәşğuldur.

Cinayәt Mәcәllәsinin maddәlәri

100 (Tәcavüzkar müharibәni aparma)
114 (Muzdluluq)
120 (Qәsdәn adam öldürmә)
214 (Terrorçuluq)
228 (Qanunsuz odlu silah әldә etmә)
279 (Qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmayan silahlı birlәşmәlәri yaratma )
318 (dövlәt sәrhәdini qanunsuz olaraq keçmә)

214 (Terrorçuluq) 
228 (Qanunsuz odlu silah gәzdirmә)
279 (qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmayan silahlı birlәşmәlәri yaratma)
318 (Azәrbaycan Respublikasının dövlәt sәrhәdini qanunsuz olaraq keçmә)

214 (Terrorçuluq) 
214-1 (Terrorçuluğu maliyyәlәşdirmә)
228 (Qanunsuz odlu silah gәzdirmә)
279 (qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmayan silahlı birlәşmәlәri yaratma)
318 (Azәrbaycan Respublikasının dövlәt sәrhәdini qanunsuz olaraq keçmә)



261

Azәrbaycan Respublikasının silahlı qüvvәlәrindәn döyüş meydanında sarsıdıcı mәğlubiyyәtlәrә
düçar olan Ermәnistan muzdluların vә terrorçu qrupların üzvlәrinin xidmәtinә müraciәt edәrәk
Sәrsәng su anbarı da daxil olmaqla strateji hәdәflәrә terror hücumları hәyata keçirmәyә çalışırdı.

Belә ki, 2020-ci il noyabrın 5-dәn 6-na keçәn gecә, Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin tәrkibindә
döyüşәn PKK üzvlәrindәn qrup mәhv edildi.

Ermәnistanın Kәlbәcәr istiqamәtindә yerlәşdirdiyi PKK terrorçuları müxtәlif istiqamәtlәrdә
hәrәkәt edәrәk terror hücumları hәyata keçirmәyә cәhd ediblәr.

Alınan әmәliyyat mәlumatlarına әsasәn,
Sәrsәng Su Elektrik Stansiyası istiqamәtindә
terror aktı qarşısını almaq mümkün olub47.

Peyk vә İHA görüntülәri әsasında ter-
rorçuların müvәqqәti cәmlәşdiyi әrazi
müәyyәnlәşdirildi vә gecә әmәliyyatları za-
manı ümumilikdә әn azından 15 PKK ter-
rorçusu mәhv edildi.

Mәhv edilәn terrorçular arasında Əl-Ha-
sakah Hәrbi Şurasının üzvlәri, “Barış Pınarı”
әmәliyyatı zamanı Türk silahlı qüvvәlәrinә
qarşı terror aktları törәdәn Abdulbari Zardüşt,
Seido Ahmet vә Mahir Kabar da var idi.

47 https://www.azerbaycan24.com/ru/boeviki-rpk-unichtozheni-v-napravlenii-kelybadzhara-sarsang-pod-pritselom-terroristov/

ERMƏNİSTANIN XARİCİ MUZDLULAR VƏ TERRORÇU 
TƏŞKİLAT ÜZVLƏRİ VASİTƏSİLƏ SƏRSƏNG SU ANBARINA 
HÜCUM EDƏRƏK AZƏRBAYCANIN IŞĞAL OLUNMUŞ 
ƏRAZİLƏRİNDƏ TEXNOGEN FƏLAKƏT YARATMAQ CƏHDİ
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Sәrsәng su anbarının әhәmiyyәti

Sәrsәng әn hündür su anbarlarından biridir. 125 metrlik bәndi vә 560 milyon kubmetr su tutma
qabiliyyәti ilә dәniz sәviyyәsindәn 726 metr yüksәklikdә yerlәşir. Anbar 1976-cı ildә Tәrtәr çayı
üzәrindә tikilib vә 14,2 kvadrat kilometr әrazini әhatә edir. İşğaldan bәri bәnddә bәrpa işlәri apa-
rılmayıb. Sәrsәng bәndinin dağılması nәticәsindә Azәrbaycanın yeddi bölgәsini su basa bilәr.

Sәrsәngdәn daxil olan suda partlayıcı maddәlәrin (minalar da daxil olmaqla) tapıldığı, cәbhәnin
altı bölgәsinin sakinlәrinin yaralanması vә ya ölümü ilә nәticәlәnәn hadisәlәrin olduğu bildirilib.
2012-ci ildә kanalda tapılan oyuncaqdakı minanın partlaması nәticәsindә bir uşaq vә onun anası
vәfat edib48. Minalar 201349 (8 әdәd) vә 2014-cü (14 әdәd) illәrdә dә aşkarlanıb.

Ermәnistanın tәcavüzünә qәdәr Sәrsәng su anbarı Azәrbaycanın altı bölgәsindә: Tәrtәr,
Ağdam, Bәrdә, Goranboy, Yevlax vә Ağcabәdi kәndlәrindә 100 min hektar әkin sahәsini suvarma
suyu ilә tәmin edirdi.

Su sәrfiyyatının hәr il dәyişmәsindәn başqa, texniki sәbәblәrә görә dә insan tәhlükәsizliyinә
zәmanәt verilә bilmәz: anbarın beton konstruksiyaları köhnәlir vә uzun illәrdir ki texniki nәzarәt
arzuolunan sәviyyәdә deyil.

Su anbarının vә onun elementlәrinin vaxtında texniki nәzarәtinә olan ehtiyaca mәhәl
qoyulmayıb ki, bu da ciddi tәhlükәsizlik tәhdidi yaradır. Bәndin tәsadüfәn vә ya tәxribat nәticәsindә
mәhv edilmәsi Tәrtәr, Ağdam, Bәrdә, Goranboy, Yevlax vә Ağcabәdi bölgәlәrindәki şәhәr vә
kәndlәr üçün böyük risk yaradır.

48 https://aze.az/news_azerbaydzhan_podnimet_v_62354.html
49 https://aze.az/news_armyane_spuskayut_v_91186.html

Hazırda işğalçı Ermәnistanın silahlı qüvvәlәrinin nәzarәtindә olan bu bәnd tәcili olaraq texniki
baxışdan keçmәlidir. Qәza vә ya tәxribat halında tәmas xәttinin Azәrbaycan tәrәfindәki altı
bölgәnin 400 min sakini, habelә dövlәt vә özәl mülklәr tamamilә mәhv ola bilәr.
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Baxımsızlıq sәbәbindәn bәndin aşağı hissәsindә yaşayanlar arasında onun dağılı bilәcәyi
barәdә narahatlıq var. Bu halda, aşağı Tәrtәr bölgәsini su basacaq, bu da yerli әhaliyә vә әmlaka
ciddi ziyan vuracaqdır. Tәxminәn 1000 hektar әrazi tamamilә su altında qalacaq.

Münaqişә zonaları daxilindә vә onun yaxınlığında yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrindә su tәc -
hizatı ilә bağlı vәziyyәti izlәyәn bir sıra beynәlxalq tәşkilatlar mövcuddur. Bunlardan әn mәşhuru
1996-cı ildә fәaliyyәtә başlayan vә mәrkәzi Marseldә yerlәşәn Dünya Su Şurasıdır50.

Aşağıdakı beynәlxalq sәnәdlәr münaqişә zonalarında su ehtiyatlarının qorunmasında
mühüm rol oynayır:

- 1949-cu il Cenevrә Konvensiyaları vә 1977 vә 2005-ci illәrdә qәbul edilmiş üç Protokol,
hәrbi münaqişәlәrdә mülki şәxslәrin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş әsas beynәlxalq sәnәdlәr
kimi tanınır;

- 1992-ci ildә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının himayәsi altında imzalanan Dublin prinsiplәri51;
- 1992-ci ildә Helsinki şәhәrindә imzalanmış Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Su Konvensiyasının

hüquqi әsasını tәşkil edәn Helsinki Qaydaları52;
- Sәrhәdlәrarası Kontekstdә Ətraf Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi Konvensiyası (Espoo

(Finlandiya), 1991)53;
- Strateji Ətraf Mühitin Qiymәtlәndirilmәsi Protokolu (Kiyev, 2003)54;
- 28 iyul 2010-cu il tarixindә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş Assambleyası “tәhlükәsiz vә

tәmiz içmәli su vә sanitar xidmәtlәr hüquqlarını insan haqqı kimi” tanıyan qәrar qәbul etdi55;
- BMT Baş Assambleyasının A/RES/73/226 Qәtnamәsi (2018)56;
- BMT Baş Assambleyasının A/RES/72/178 saylı “Tәhlükәsiz içmәli su vә sanitariyaya dair

insan hüquqları” qәtnamәsi (2017)57. Bu, dövlәtlәrin üzәrinә istisnasız olaraq әn çox ehtiyacı
olanlara üstünlük verәrәk hamı üçün su vә sanitar xidmәtlәrin universal әlçatanlığının tәmin
edilmәsi istiqamәtindә çalışmaq öhdәliyini qoyur;

- 2000-ci ildә Avropa Parlamenti vә Avropa Şurası mübahisәlәrә son qoymaq vә balanslaşdırılmış
standartlara әsaslanaraq su ehtiyatlarının idarә edilmәsi vә qorunmasını hәyata keçirmәk üçün
Su Çәrçivә Direktivini (2000/60 / EC Direktivi)58 qәbul etdilәr;

- Su hüququ haqqında 15 saylı ümumi şәrh (İqtisadi, Sosial vә Mәdәni Hüquqlar haqqında
Beynәlxalq Paktın 11 vә 12-ci maddәlәri), BMT-nin İqtisadi, Sosial vә Mәdәni Hüquqlar Komitәsi,
Noyabr 200259;

- AŞPA-nın 2085 saylı (2016) Qәtnamәsi60: "Azәrbaycanın sәrhәdyanı bölgәlәrinin sakinlәri
üçün qәsdәn sudan mәhrumetmә". Qәtnamәyә görә, 20 ildәn çoxdur ki, bәndin müntәzәm
texniki baxışının dayandırılması sәbәbindәn Sәrsәng su anbarındakı vәziyyәt “bütün sәrhәd
bölgәsi üçün tәhlükә yaradır”. Sәnәddә Sәrsәng bәndinin pis vәziyyәtdә olduğu vә bu faktın
insani vә ekoloji problemlәr yaratdığı vә "çox sayda ölümlә nәticәlәnәn bir fәlakәtә" yol aça
bilәcәyi vurğulanır.

50 https://www.worldwatercouncil.org/ru/o-hac
51 https://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html
52 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_en
53 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml
54 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
55 https://www.un.org/press/en/2010/ga10967.doc.htm
56 https://undocs.org/ru/A/RES/73/226
57 https://undocs.org/ru/A/RES/72/178
58 http://www.caresd.net/iwrm/new/doc/direct.pdf
59 https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
60 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22429&lang=en



264

2 iyul 2013-cü il tarixindә Azәrbaycan Avropa Parlamentini Ermәnistandan Sәrsәng su
anbarının bәndinin yenidәn qurulmasını tәlәb etmәyә çağırdı61.

2015-ci ilin noyabrında AŞPA Ermәnistan hökumәtini su mәnbәlәrindәn "siyasi alәt" kimi
istifadәni dayandırmağa çağırdı62.

Problemi hәll etmәk üçün AŞPA komitәsi Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin dәrhal geri çәkilmәsinә
çağırdı. AŞPA katibi dәfәlәrlә Ermәnistan tәrәfinә müraciәt edәrәk AŞPA mәruzәçisinin Sәrsәng
su anbarının yerlәşdiyi işğal olunmuş bölgәlәrә sәfәr etmәsinә vә vәziyyәti yerindә qiymәtlәndirmәsinә
icazә verilmәsini xahiş etdi. Lakin Ermәnistan hakimiyyәti mәruzәçinin Sәrsәng su anbarının
yerlәşdiyi әraziyә getmәsinә icazә vermәyib.

MÜHARİBƏLƏRDƏ MUZDLULARIN VƏ 
TERRORÇULARIN İSTİFADƏSİNİ İZLƏYƏN 
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR VƏ STRUKTURLAR

BMT-yә üzv dövlәtlәrin xarici terrorçu döyüşçülәri aşkar etmә qabiliyyәtini artırmaq üçün
Tәhlükәsizlik Şurası 2178 (2014)63 vә 2396 (2017)64 saylı xüsusi qәtnamәlәr qәbul edib.

Bu qәtnamәlәr terrorçuların hәrәkәtlәrinin aşağıdakı tәşkilatların tәsdiqlәmәsini nәzәrdә
tutur:

- BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Terrorçuluğa qarşı Mübarizә Komitәsinin İcraçı Direktoratlığı
(CTED);

- Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı (ICAO);

- İnformasiya vә Kommunikasiya Texnologiyaları Ofisi (OICT);

- BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlığa qarşı Mübarizә İdarәsi (UNODC);

- Beynәlxalq Cinayәt Polisi Tәşkilatı (İnterpol).

61 https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/33784/
62 https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2461841.html
63 https://www.undocs.org/ru/S/RES/2178%20(2014)
64 http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR

Belәliklә, yuxarıda göstәrilәn faktlar Ermәnistanın Azәrbaycan Respublikasının mülki
әhalisinә qarşı hәyata keçirdiyi tәcavüzkar siyasәtinin terror vә cinayәt xarakterini bir daha
tәsdiqlәyir.

Bu hesabatda göstәrilәn mәlumatlar işğalçı ölkәnin hәrbi-siyasi rәhbәrliyinә aşağıdakı
beynәlxalq cinayәtlәri törәtmәk ittihamının irәli sürülmәsi üçün әsas hesab edilә bilәr:

1) Mülki tәyyarә ilә qanunsuz silah daşınması;
2) Terror tәşkilatlarını vә muzdlu döyüşçülәri dәstәklәmәk üçün vәsaitin köçürülmәsi vә yuyul-

ması;
3) Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindә qanunsuz mәskunlaşma;
4) Muzdlulardan vә terror tәşkilatlarının üzvlәrindәn Azәrbaycan Respublikasına qarşı

döyüşlәrdә istifadә.

Hesab edirik ki, Tәhlükәsizlik Şurası vә BMT-nin digәr sәlahiyyәtli strukturları, habelә yuxarıda
göstәrilәn sahәlәrdә qanunun aliliyinin dәstәklәnmәsi sahәsindә çalışan digәr müvafiq beynәlxalq
tәşkilatlar törәdilmiş cinayәt әmәllәrinә görә Ermәnistan Respublikasının hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin
mәsuliyyәtә cәlb olunması vә layiqincә cәzalandırılması üçün sәlahiyyәtlәri daxilindә mövcud
olan bütün imkanlardan istifadә etmәlidirlәr.
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INTRODUCTION

Background

The Armenia-Azerbaijan conflict is one of the longest-standing protracted conflicts in the
region, which has been going on for nearly 3 decades. As a result of this, the Nagorno-Karabakh
region of Azerbaijan and 7 adjacent districts of Azerbaijan, namely Lachin, Kalbajar, Aghdam,
Fuzuli, Jabrayil, Gubadli and Zangilan, were occupied by Armenia.

The conflict affected the lives of over a million of Azerbaijanis who lived in the Nagorno-
Karabakh region and 7 adjacent districts of Azerbaijan, causing a number of social, economic
and humanitarian problems.

The above-mentioned 7 districts are not a part of the Nagorno-Karabakh region. The total
area of Nagorno-Karabakh region is 4400 km2, while the total area of 7 districts is almost 3 times
larger (11.000 km2).

More than 90% of the total number of IDPs (which is more than 1 million) represent those 7
districts. It should also be mentioned that the number of Azerbaijani people forced to leave the
Nagorno-Karabakh region is now 86 thousand people. It is the attention capturing fact, that the
number of IDPs only from Aghdam (191.700 people) is larger than of the Nagorno-Karabakh
region (the overall number of Armenians, Azerbaijanis and other nationalities populating this
territory before theconflict was 189.085 people). So, the population of 7 districts is almost 5 times
more than of Nagorno-Karabakh itself.

The UN Security Council Resolutions 822 , 853 , 874  and 884  of 1993 define the frameworks
of the settlement of the Armenia-Azerbaijan conflict on the basis of norms and principles of
international law.

The Resolution No. 62/243 of 14 March 2008 adopted by the 86th Plenary Session of the
UN General Assembly titled “Situation in the Occupied Territories of Azerbaijan”  reaffirmed
Azerbaijan’s territorial integrity supporting for its internationally recognized borders  and demanding
the immediate withdrawal of the armed forces of Armeniafrom all occupied territories there, and
reaffirmed that no State should recognize as lawful the situation resulting from the occupation of
Azerbaijan’s territories, or render assistance in maintaining thatsituation.
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The recent military escalation between Armenia and Azerbaijan

On September 27, at about 6 a.m., the armed forces of Armenia launched a large-scale
provocation along the entire frontline. 

The armed forces of Armenia are intensively firing on the settlements, historical and cultural
buildings, as well as the objects of strategic importance in the frontline and the densely populated
areas situated far from the conflict zone using heavy artillery, aircraft, special missile systems and
prohibited weapons. 

The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
adopted by the UN General Assembly on 14 December 1974, stresses that attacks and bombings
on the civilian population, inflicting incalculable suffering, especially on women and children, who
are the most vulnerable members of the population, shall be prohibited, and such acts shall be
condemned. 

All States shall abide fully by their obligations under the Geneva Protocol of 1925 and the
Geneva Conventions of 1949, as well as other instruments of international law relative to respect
for human rights in armed conflicts, which offer important guarantees for the protection of women
andchildren. 

The present report has been prepared by the COJEP International, aiming to systematize the
war crimes and facts of violation of humanitarian law committed by Armenia against Azerbaijan
starting from September 27, 2020.

In the Part 1, you may get acquainted with the main facts and figures regarding the recent
aggression of Armenia, while the Part 2 will focus on the day-by-day information on the attacks of
Armenia on the Azerbaijani civilians.
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Part 1. FACTS AND FIGURES

- As of October 24, 65 civilians of Azerbaijan have been killed and 297 wounded, while more
than 2500 residential buildings and civilian objects are destroyed by Armenia. 

- As of October 19, about 24 thousand missiles are launched against Azerbaijan by Armenia.
- Armenia uses missiles and cluster bombs against Azerbaijani civilians, which is strictly

prohibited by the relevant international conventions.
- Armenia’s attack against Ganja city will go down in the history as the first instance when an

OSCE participating State used SCUD/“Elbrus” ballistic missile against civilian objects in another
participating State.

- After the 10 October 2020 Moscow Declaration on humanitarian ceasefire  and the second
humanitarian ceasefire which entered into force on 17 October 2020 , Armenia continued
deliberately targeting the civilians and launching missile attacks on the densely populated areas
located both within and outside of the conflict zone.
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- Armenia is indiscriminately targeting the civilian population of Azerbaijan, including women,
children and elderly people.

- The projects of local and regional importance, including the Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-
Novorossiysk pipelines, were subjected to the missile attack of Armenia. 

- As a result of the heavy artillery attack, the cotton factory in Azadgaragoyunlu village of
Tartar district caught fire.

- Several times Armenia deliberately attempted to destroy the largest hydroelectric power
station in the South Caucasus situated in the Mingachevir city. Its destruction could lead to the
humanitarian catastrophe for the people of Azerbaijan and neighboring countries. 

- Criminal case has been launched against French citizen Gilbert Minasyan, a member of the
ASALA terrorist organization, and a group of 15 militants led by him for the crimes committed in
the territory of the Republic of Azerbaijan. 

- Armenia employs children under the age of 15 to fight against Azerbaijan .Recruiting and
using children under the age of 15 as soldiers is prohibited under international humanitarian law
and is defined as a warcrime by ICC, also violating theUN Convention on the Rights of the Child
and the UNICEF Paris Convention.

Ganja city after the missile attack of Armenia (17 October 2020)
A child (b.2019) (11 months) 

seriously injured as a result of a shell
explosion (Ganja, 4 October 2020)

Part 2. Day-by-day information on the attacks of Armenia 
on civilians and densely populated areas of Azerbaijan

September 27, 2020

On September 27, at about 06:00, the armed forces of Armenia started a large-scale
provocation along the entire front line. Positions of the Azerbaijani army were intensively fired
from large-caliber weapons, mortars and artillery of various calibers.

As a result of the intensive shelling by the enemy, civilians were killed and wounded, and
many houses and civilian objects were seriously damaged in Gapanly village of Terter District,
Chiragli and Orta Garvand villages of Aghdam District, Alkhanli and Shukurbayli villages of Fuzuli
District, and Jojug Marjanli village of Jabrail District.

Gurbanov Elbrus Isa oglu, a resident of Gashalti village, Naftalan region, and four members of
his family (2 children, 1 teenager and an elderly person) were killed as a result of artillery shelling
by Armenia’s armed forces against the civilian population of Azerbaijan.
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One of the shells hit the yard of Asadov Zahid Maharram oglu, a resident of Chamenli village
of Aghdam region. As a result, Asadov's house and VAZ 2107 car was severely damaged.

September 28, 2020

As a result of heavy artillery shelling of the center of Tartar District, as well as of densely
populated villages by the enemy forces, the houses of Ahmadov Mayil Alasgar, Salahov Nizami
Majid, Karimov Elshan Shahmat were severely damaged, the main strategic bridge and the
police station were hit.

Furthermore, as a consequence of the enemy shelling, house No. 10 consisting of 54
apartments on E.Safarov Street, Terter District, as well as apartment house No. 16 in Shikh Arkh
village of the district fell into disrepair, the residents were evacuated.

Also, numerous small and large horned livestock perished as a result of artillery shells hitting
the auxiliary buildings belonging to Aghayev Bakhtiyar Rahim, resident of Sahlabad village, and
Rasmiyya Hasanova, a resident of Yukhari Gapanli village of Tartar Ditrsict.

Pashayev Joshgun Anvar, born in 1979, a resident of Evoghlu village, Aghdam District, was
killed as a result of another shelling of the densely populated areas of Azerbaijan by Armenia.Ilhama
Bagirova's house in Baharli settlement, was also subjected to shell fire.

The shells hit the houses of Rukhsara Shahbazov and Adil Shukurov, residents of Chamenli
village of Agdam. As a result, both houses were destroyed.

At about 11 a.m., as a result of the enemy's intensive artillery shelling on the densely populated
areas of Azerbaijan, Aliyev Mehman Sovet, born in 1975, was killed by shrapnel fragments falling
near the administrative building of Terter District Court on Heydar Aliyev Avenue. The driver of the
ambulance passing by at that time Asadov Ganbar Asgar, born in 1968, and the military police
officer in the car - Huseynov Fakhraddin Farman, born in 1994, as well as another resident of
Terter, Ibrahimov Tural Firdovsi, born in 1991, were injured.

House of Elbrus Gurbanov after the artillery shelling (27 September 2020)

Images of the Terter District Court taken after the artillery shelling (28 September 2020)
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At about 06 p.m., Haziyev Hilal Ilgar, born in 2006, resident of Jojug Marjanli village, Jabrayil
District, was hospitalized with shrapnel wounds in the head as a result of a fire opened by the
armed forces of Armenia while he was grazing sheep in the village.

At about 07 p.m., residents of Terter District - Abbasov Khalig Asif, born in 1981, and his
brother Abbasov Elshan Asif, born in 1987, were killed as a result of artillery shelling hitting the
yard of an apartment building built for the disabled and IDPs in Shikh Arkh settlement of Tartar
District. Mammadov Seymur Fuzuli, born in 1984, and Mahmudov Faig Malik, born in 1989, were
hospitalized with various injuries.

September 29, 2020

At about 01 p.m., as a result of intensive artillery shelling on the densely populated areas of
Azerbaijan, Sariyev Elmaddin Humbat, born in 1997, a resident of Garadaghli village, Aghdam
District, was killed by shrapnel fragments falling on a medical center. The building in the center
was destroyed and the residents in that area were evacuated.

Numerous shells hit the house of Galib Babayev, an IDP from Giyasli, who settled in Baharli
settlement of Aghdam region. As a result, the house was severely damaged.

The shell fired by the Armenians fell a few meters from the car of the Public TV of Azerbaijan,
nobody was injured as a result of the attack.

Armenian artillery shell hit the post office and village hospital in Gapanli village of Tartar
region. In addition, a shell hit the yard of Zulfugar Guliyev, a resident of Gapanli village.

One of the shells fired by Armenia’s Armed Forces hit the house of Hasanov Mohtasim, a
resident of Chamenli village of Aghdam region.

Tartar district after shelling by Armenia (28 September 2020)
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An artillery shell fired by the armed forces ofArmenia hit a house on Uzeyir Hajibeyov Street in
Tartar. As a result, the housewife Aynur Mehdiyeva was killed.

As a result of large-scale provocations re-committed by the Armenian armed forces, one of
the firefights aimed at the enemy's settlements fell on the cemetery near the village of Babi in the
Fizuli region. The tomb of Sheikh Babi is an important historical and architectural monument of
the country, which was taken under state protection in the cemetery. The facade of the historical
monument was damaged and the tomb fell into disrepair.

September 30, 2020

At about 08 a.m., as a result of heavy artillery shelling of Terter city by Armenia, 7 civilians
were hospitalized with various injuries, and extensive damage was inflicted to civilian infrastruc-
ture.

At around 03 p.m., another heavy artillery shelling resulted in collapsing of an auxiliary
building in the courtyard of a house belonging to Ogorodnik Lyuda Vasilyevna, a resident of
Yenikend village, Terter District.

At about 04 p.m., as a result of heavy artillery shelling of the densely populated areas of
Azerbaijan by Armenia’s armed forces, Rustamov Murad Tahir, born in 1990, was killed by
shrapnel fragments that fell near one of the gas stations in Horadiz, Fuzuli District. Three civilians
were hospitalized with various injuries and the station was seriously damaged.

October 1, 2020

At about 09 a.m., as a result of the heavy artillery shelling of the densely populated areas of
Azerbaijan by the armed forces of Armenia Hasanov Zabil Mahammad, born in 1982, was killed
by shrapnel fragments that hit the Tartar city bus station. The bus station was severely damaged.

At about 01 p.m., as a result of heavy artillery shelling of the densely populated areas of
Azerbaijan by Armenia Mammadov Murshud Rashid, born in 1966, and his son Samir Mammadov,
born in 1996, were killed by shrapnel fragments that hit their house in Hajimammadli village,
Aghdam District. Their house was severely damaged.

As a result of intensive shelling by Armenia’s armed forces extensive damage was inflicted to
houses in Jojug Marjanli village of Jabrail District.

October 2, 2020

Armenia’s armed forces shelled Amirli settlement of Barda region, Aghdam region of Tovuz
region and Guzanli settlement of Aghdam region of Azerbaijan.

As a result of a shell fired by Armenia’s armed forces, a fire broke around the city of Horadiz in
the Fizuli region, in the area bordering the Islamic Republic of Iran.
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October 3, 2020

As a result of heavy artillery shelling of civilians in different directions of Beylagan city by the
armed forces of the occupying country at about 07 p.m., Ismayilova Zulfiya Isgandar, born in
1976, and her sister Asadova Arzu Isgandar, born in 1998, died under the wreckage when
numerous artillery shells fell on their house. At the same time, the residents of the city Balakishiyev
Etibar Tavakkul, born in 1982 and Bashirova Sevda Yashar, born in 1969 were hospitalized with
various injuries, and many houses were severely damaged.

Tartar (2 October 2020)
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Results of the shelling of Beylagan (3 October 2020)



276

At about 09 p.m., heavy artillery bombardment of densely populated areas of Azerbaijan by
the Armenian armed forces resulted in shrapnel falling on Azad Garagoyunlu village, Terter
District. Mammadov Safar Ayyub, born in 1966, and Guliyev Akif Yunis were hospitalized with
various injuries caused from shrapnel fragments.

October 4, 2020

At around 10 a.m., the second largest city
of the Republic of Azerbaijan, Ganja, home to
more than five hundred thousand civilians, was
fired upon by missiles and artillery shellsfrom
the territory of Armenia.While subjecting Ganja
to the rocket fire, the armed forces of Armenia
have been using the cluster bombs which are
strictly prohibited by international conventions.

Aliyev Tunar Goshgar oglu, a resident of
Ganja, was killed and 32 people were injured.
At the same time, the city's infrastructure and
houses were severely damaged.

As a result of one of the shells fired by the
Armenian armed forces, that hit a large shopping center in Ganja, covering an area of about 30
hectares, 20 2-storey buildings, as well as six 1-storey buildings with 108 shops were destroyed,
at the same time numerousvehicles in the parking lot in this area have become unusable, and,
thus, property rights were violated, causing significant damage to more than 200 citizens.

Ganja after the missile attack of Armenia (4 October 2020)
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At about 11 p.m.,Armenia’s Armed Forces deliberately targeted the civilians of the city of Min-
gachevir, located more than 100 km from the theater of hostilities, with the population more than
100.000 people.

Two of the three rockets fired did not explode. One of the unexploded missiles fell in front of
the building of ′′ Azerbaijani thermal power plant ′′ LLC, the other one is near the house where
civilians live.

Unexploded missile in close proximity of energy block in Mingachevir

As a result of the third missile hit in a private home, 5 people were injured and hospitalized
with various injuries, serious damage was made to the home.

Armenia launched two 300 km mid-range missiles on the Khizi-Absheron region of Azerbaijan
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October 5, 2020

From the morning of October 5, Armenia’s armed forces continue to fire at densely populated
areas in Goranboy, Goygol, Beylagan, Barda, Terter, Zardab districts and Ganja city.

Another heavy artillery shelling of the Azerbaijani civilian population by the Armenia’s armed
forces resulted in killing Mehdiyeva Shahriyar Isa by missile shrapnel fragments that hit the
central streets of Barda and fell near the central hospital. Three civilians were hospitalized with
miscellaneous injuries.

Fire caused by the missile attack of Armenia on a residential house in Barda (5 October 2020)

At around 4 p.m. Armenia’s armed forces fired three missiles at Aghjabadi District, targeting
the civilian population, as well as unprotected areas, settlements and demilitarized zones, and
clearly visible and distinguishable non-military facilities.

One of the missiles did not explode, one fell in the yard causing damage to the house, and the
other hit the house.

Residents of the city Ibrahimov Elshan Mehdi, born in 1994, and his niece Ibrahimova Ayan
Rovshan, born in 2015, were hospitalized with various injuries as a result of a rocket hitting their
house, and inflicting extensive damage.

Armed forces of Armenia targeted settlements and demilitarized zones, as well as clearly
visible and distinguishable non-military objects, including the civilian population. As a result of
intensive shelling in various directions of Aghdam District, Rahimov Eyvaz Musa, born in 1954,
was killed, and Safarov Mehman Agalar, born in 1971, resident of Uchoghlan village, was
hospitalized with various injuries.

Resident of Gizilhajili village Abbasova Raziya Bayramali, born in 1955, was killed by shrapnel
hitting her house as a result of heavy artillery bombardment of the settlements in Goranboy
District. At the same time, residents of another house where an artillery shell fell - Hasanov
Mashdi Ibrahim, born in 1958, his daughter Sevinj Hasanova, born in 1984 and his underage
grandson Hasanov Eljan Elgun, were hospitalized with injuries. Alakbarov Rasim Nadir, born in
1969, was also hospitalized with miscellaneous wounds from shrapnel falling on an empty field.
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October 6, 2020

At about 6:30 p.m., the armed forces of Armenia, using massively destructive methods of
warfare and weapons prohibited by international law, and targeting demilitarized zones, as well
as non-military, clearly visible, differentiated crude oil and condensate export pipelines, launched
missiles at civilian objects in the direction of the Aran settlement of Yevlakh District, which is not
involved in hostilities and is at least 50 kilometers away from the area of military operations. The
9M525 Smerch rocket, which has a large destructive power and contains 300 9N235 bombs,
was neutralized in the air by the Azerbaijani Armed Forces. As a result, some of the bombs
inside the rocket hit the 42-inch-diameter South Caucasus Expanded Pipeline in Aran settlement,
Yevlakh District. Some of the bombs scattered 120 meters from the Western Export Pipeline,
which transports crude oil to the Black Sea coast, and other parts were scattered 100 meters
from the Baku-Tbilisi-Jeyhan Oil Pipeline passing through the settlement.

At about 9 p.m.,the Baku-Tbilisi-Jeyhan oil pipeline, the largest strategic project in the region,
which plays an important role in Europe's energy security, was targeted by missiles on the part
of the pipeline passing through Yevlakh District. This attempt of Armenia was prevented as a
result of Azerbaijan’s Army’stimely measures.

At the same time, densely populated areas and demilitarized zones, as well as at non-
military highly visible and distinguishable objects, including the civilian population are
subjected to intensive bombardment by the armed forces of Armenia from different directions
of Terter District. As a result, Mammadov Hasan Asif, born in 1981, a resident of Gaynag
village, was killed.  Aliyev Dayanat Ganimat, born in 1989, a resident of the same village, and
Hasanov Seyfulla Yagub, born in 1968, a resident of Kocharly village, were hospitalized with
various injuries.

October 7, 2020

Armenia’s armed forces fired on the Aghdam region from various directions, targeting
settlements and demilitarized zones, as well as the civilian population.

As a result of a shell falling on the house in the village of Hindiristan, a resident of the village
Aliyeva Zarifa Gamboy, born in 1945, was killed and the house was severely damaged.

October 8, 2020

Targeting settlements and demilitarized zones, as well as non-military clearly visible and dis-
tinguishable objects, including the civilian population the armed forces of Armenia intensively
fired rockets and artillery shells at Aghdam District from different directions.

On October 8th at about 8 am, a shell falling in Alibayli village resulted in injuring residents of
Boyukbayli village - Jabrayilli Sadi Babir, born in 1992, and Guliyeva Huru Talysh, born in 1977,
passing through the village. They were hospitalized with various wounds, and numerous civil in-
frastructure facilities and houses in the rural area were excessively damaged.

Starting from 11 a.m., the armed forces of Armenia intensively fired rockets and artillery
shells at Barda District, targeting settlements and demilitarized zones, as well as non-military
clearly visible and distinguishable objects, including the civilian population.

As a result of a rocket hitting the "Gadim Barda" (Ancient Barda) restaurant in the center of
Barda city, two civilians were hospitalized with various injuries. At the same time, rockets falling
near the secondary school No. 5 in Barda city resulted in injuring five people, and inflicting
excessive damage to the school building and numerous vehicles.
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October 9, 2020

Armed forces of Armenia intensively fired rockets and artillery shells at Fuzuli District from
various directions, targeting settlements and demilitarized zones, as well as non-military clearly
visible and distinguishable objects, including the civilian population.

At around 9 a.m., residents of Garabagh village, Fuzuli District - Asadov Samir Hidayat, born
in 1982, Ibrahimov Nizami Jafar, born in 1958 and Abbasov Alman Anvar, born in 1968, were hos-
pitalized with various injuries as a result of shrapnels hitting their houses. Excessive damage was
inflicted to their properties.

At about 2 p.m., targeting the settlements and civilian population armed forces of Armenia in-
tensively fired rockets and artillery shells at Guzanli settlement of Aghdam District from various
directions. Residents of the settlement - Huseynov Alizamin Javid, born in 1979, Zeynalov Elchin
Ali, born in 1978, Mammadova Lala Mahammad,born in 1984 and Rzayev Elchin Hanifa,born in
1992 were hospitalized with various injuries as a result of a shell falling on the territory of the sett-
lement.

October 10, 2020

In gross violation of the requirements of the humanitarian ceasefire declared on October 10,
2020 at 12:00, Armenia continued deliberate attacks against civilian population

Heavy artillery shelling of Chamanli and Zangishali villages of Aghdam District by Armenian
armed forces today at about 19:00 resulted in killing Huseynov Gunduz Taryel, born in 1974, a
resident of Chamanli village.

Armenia fired cluster missile to Goranboy region of Azerbaijan
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October 11, 2020

At around 02 a.m., a multi-apartment building in Ganja city, the second largest city of Azerbaijan
which is located far from the war zone, was subject to heavy shelling by the Armed Forces of Armenia.
As a result, 10 civilians, including 5 women, were killed, 34, 15 of them women and 6 children, were
severely wounded and numerous civil infrastructure facilities were significantly damaged. As a result
of rocket fire by the Armenian armed forces, 3 children lost both parents. For this attack, Armenia used
the cluster bombs, which is prohibited by the relevant international conventions.

As a result of rockets fired at apartment buildings in the central part of the city, over 10
apartment buildings and more than 100 facilities were extensively damaged.

Ganja after the 
missile strike of Armenia 

(11 October 2020)

At around 04 a.m., the Armed forces Armenia launched Smerch missile attacks on Mingachevir,
a large industrial city lying 100 km away from the frontline, targeting the largest hydroelectric power
station in South Caucasus.Missiles were shot down by the Azerbaijani military air defense forces.
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October 12, 2020

Starting from the morning, Terter, Aghdam and Goranboy districts have been subjected to
intensive missile attacks and heavy artillery bombardment from different directions.

As a result of the explosion of artillery shells in Kangarli village of Terter District, Baylarov
Firudin Kamal, born in 1970, was hospitalized with various injuries.

October 13, 2020

Starting in the morning, the enemy again targets civilians, firing heavy artillery at civilians. About
300 artillery shells were fired by Armenia at the territory of Tartar city and surrounding villages -
Gazyan, Yukhari Garadagli, Sahlabat and Askipara. More than 10 houses were damaged.

October 14, 2020

Early in the morning Tartar District was subjected to rocket attacks and heavy artillery
bombardment from various directions.Armenia from various directions intensively fired at Aghdam
district with missiles and heavy artillery.

Today at about 12 o'clock Soltanov Saleh Eldar, born in 1964, was hospitalized with various
injuries as a result of a shell hitting a private house in Chamanli village, Aghdam district. The
house was extensively damaged.

At about 9 a.m., Akhundov Adavat Zahid, born in 1969, resident of Narliq settlement, Tartar
District, was killed by shrapnels hitting the yard of his house. The house was severely damaged.

At about 10 a.m., a shell falling on the yard of a rural secondary school in the territory of Terter
district resulted in hospitalization with miscellaneous wounds of Zeynalov Ramiz Surkhay, repre-
sentative of Terter Executive Power on Duyarli village, born in 1971, Ahmadov Kamran Valiyaddin,
representative on Asgarli village, born in 1966.

Villagers: Aliyev Matlab Jamshid, born in 1976, Ahmadov Khayyam Mahammad, born in 1987,
Ibrahimov Ilgar Ibrahim, born in 1965, Aghazade Firdovsi Alim, born in 1996 and Suleymanov
Agha Suleyman, born in 1960, were also hospitalized with varying degrees of injuries.

In addition, Gambarov Namig Malik (born in 1983), an employee of the Azerbaijan Television
and Radio Broadcasting CJSC (Aztv) seconded to the frontline zone was hospitalized with
various injuries as a result of the shooting of a TV service vehicle while bringing the provocations
committed by Armenia against the civilian population to the attention of the world community. 

The car was severely damaged
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At about 12 a.m. Soltanov Saleh Eldar, born in 1964, was hospitalized with various injuries as
a result of a shell hitting a private house in Chamanli village, Aghdam district. The house was ex-
tensively damaged.

October 15, 2020

Aghdam district came under intensive rocket artillery fire from various directions. At about 9
a.m., Valiyev Shahsuvar Millet, born in 1969 and Musayev Roman Yusif, born in 1979 were hos-
pitalized with various injuries as a result of a shell hitting the yards of private houses in Birinji
Baharli settlement of Aghdam district. The houses were seriously damaged.

At about 01 p.m., deliberate artillery shelling of Terter city cemetery during the funeral
ceremony resulted in numerous civilian casualties. As a result, the city residents who were there
at the time - Orujov Parviz Novruz, born in 1989, Rustamov Vasif Bahadur, born in 1962 Zamanov
Shakir Khasay, born in 1988 and Amirov Isgandar Yelmar were killed. Mammadov Fizuli Ali, Allah-
verdiyev Elsevar Vali, Amirov Nofal Yelmar and Gazanfarli Rafael Gazanfar were hospitalized
with various injuries.

Photos from the Terter cemetery after the attack of Armenia (15 October 2020)

An operational-tactical missile fired by the Armenian armed forces from the occupied Gubadli
region at 10:44 a.m. exploded in the Ordubad region of the Nakhchivan Autonomous Republic,
situated far from the conflict zone.

October 16, 2020

Armenia’s armed forces continued firing on the territories of Goranboy, Tartar, Aghdam,
Agjabadi and Fizuli regions.

October 17, 2020

Using SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missiles, at around 1 a.m. Armenia for the
third time launched ballistic missile attack on the central part of Ganja city. 

Simultaneously, the damage to row level of houses and other civilian objects being affected by
the effects of explosive weapons in populated areas  caused widespread damage to civilians.
For that reason, 20 private houses were totally destroyed, and many houses, civilian objects
around, including 4 kindergartens, one secondary school and a child clinic were damaged.A 13-
year-old Russian citizen Mayakov Artur Vasilyevich who was seriously wounded on October 17
died on October 24, thus increasing the death toll to 15.
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Ganja after the third missile attack of Armenia (17 October 2020)
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At about 4 p.m., due to the intensive rocket and heavy artillery shelling from different
directions of Aghjabadi district  by the Armed Forces of Armenia, Hajiyev Rauf Nizami born in
1991, a resident of Arazbar village, received various injuries as a result of a cannon shot falling
on the yard of his house, and the house itself was severely damaged.

At about 9 p.m., intensive rocket and heavy artillery shelling of Aghdam district from different
directions, resulted in a shrapnel hitting the courtyard of of house belonging to Hasanov Ramil
Kamal, a resident of Mahrizli village, born in 1981. As a result of explosion, he was hospitalized
with various injuries. The house was extensively damaged.

October 18, 2020

Early in the morning, as a result of intensive rocket and artillery shelling of Aghjabadi district
from different directions, more than 25 houses were severely damaged in Yukhari Giyamaddinli
and Garakhanli villages.

At about 13 p.m., Armenia’s armed forces targeted non-military crude oil and condensate
export pipelines in Khizi district of the Republic of Azerbaijan.

Armenia’s military units tried to launch rockets in the direction of Khizi district, located more
than 300 kilometers away from the area of hostilities. As a result of neutralization by air defense
forces of the Azerbaijani army, some of the explosive particles inside the rocket were scattered
over a distance of 250 meters from the part of the Baku-Novorossiysk oil pipeline passing through
Sitalchay village in Khizi district. The pipeline is of strategic importance in Azerbaijan-Russia
economic cooperation.

By this, Armenia attempted to deliberately destroy a large amount of property belonging to in-
frastructure facilities, jeopardizing oil-exporting pipelines and high-capacity crude oil and
condensate export pipelines, the destruction of which could cause major material consequences.

October 19, 2020

In the morning of October 19, 2020, Terter district came under intensive rocket artillery fire by
Armenia. A resident of Alasgarli village - Salimov Niyaz Huseynali, born in 1962, was hospitalized
with various injuries as a result of a shell hitting the yard of his house. The house was severely
damaged.

From the morning, the Armenia fired at Aghdam district from various directions with missiles
and heavy artillery.

At about 3 p.m., as a result of a shell falling on Banovshalar settlement of the district -
Guliyeva Shamama Isa, born in 1955, and Guliyeva Maya Mammad, born in 1976, were
hospitalized with various injuries.

In addition, Hasanov Anar Beybala (born in 1982), a reporter of the Azerbaijan Television and
Radio Broadcasting CJSC (Aztv) seconded to the frontline zone was hospitalized with various
injuries as a result of enemy fire while informing the world community about Armenia's provocations
against the civilian population.

Mahiyaddinli Chichek Ilyas, a resident of Pashabeyli village of the district, was also hospitalized
with various injuries as a result of artillery shelling.

October 20, 2020

Since the morning, the armed forces of Armenia have fired on the Tartar region from various
directions with heavy missiles and heavy artillery.
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Residents of the village - Isaqli Anar Rasul oglu, born in 1994, and Guliyev Anar Tofig oglu,
born in 1984, were killed as a result of a shell falling on a private house in Jamilli village of the
region at about 3 p.m. Shabanov Murov Rasul oglu, born in 1972, received serious injuries. The
house was severely damaged.

At about 5 p.m., Armenia fired rockets and artillery at the Goranboy and Tartar regions.

October 21, 2020

Armenia’s armed forces have been shelling the city of Tartar and the region since the morning.

October 22, 2020

Using massively destructive warfare methods, Armenia fired Scud ballistic tactical missiles at
Gabala, Kurdamir and Siyazan districts of the Republic of Azerbaijan, which are located more
than 150 km away from the frontline.

As a result of rockets launched, resident of Hajally village, Gabala district - Amirbeyov Murad
Jeyhun, born in 2003, received various injuries, 5 houses in the village were severely damaged.

Also, Armenia targeted the Oghuz-Gabala-Baku water pipeline, which supplies drinking water
to the Absheron Peninsula and is of special strategic importance for Azerbaijan. However, as a
result of neutralization by Azerbaijan’s air defense forces, parts of the missile fell within 250
meters from the pipeline.

October 24, 2020

As a result of “Smerch” missile attack on Tartar city of Azerbaijan, 16-year-old Ismayilzada
Orkhan was killed in the garden of their house.

Missile strike of Armenia on Gabala (22 October 2020)
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SUMMARY

Protection of civilians in international law

In international humanitarian law, the protection of civilians is not the same as the protection
of combatants. This difference is particularly relevant in the conduct of hostilities: there is a
fundamental distinction between civilians and combatants, and between military objectives and
civilian objects. Combatants may be attacked until they surrender or are otherwise hors de
combat, while civilians may not be targeted, unless and for such time as they directly participate
in hostilities, and they are protected by the principles of proportionality and precaution against the
incidental effects of attacks against military objectives and combatants.

Regarding the legal aspects of the protection of civilians, in accordance with the IV Geneva-
Conventionthe protection of civilians during armed conflict is a cornerstone of international huma-
nitarian law. This protection extends to their public and private property. International Humanitarian
Law (IHL) also identifies and protects particularly vulnerable civilian groups such as women,
children and the displaced persons.

International human rights law and international humanitarian law share the goal of preserving
the dignity and humanity of all. Over the years, the UN General Assembly, the Human Rights
Council have considered that, in armed conflict, parties to the conflict have legally binding
obligations concerning the rights of persons affected by the conflict. 

Escalation of theNagorno-Karabakh Conflict

From September 27, the armed forces of Armenia have launched another act of aggression
against Azerbaijan, by intensively attacking the positions of the armed forces of Azerbaijan as
well as residential areas along the frontline, with the use of large-caliber weapons, mortar
launchers and artillery of different calibers. Having openly and purposefully targeted the civilian
population and civilian objects, in addition to military servicemen Armenia has killed a number of
civilians, among them elderly, women and children, and inflicted serious damage on numerous
houses and civilian objects.

The Armed Forces of the Republic of Azerbaijan operate in the sovereign territories of the
Republic of Azerbaijan which recognized by your countries and all international community and
organize the defense of Azerbaijan. These are counter-offensive military operations with the aim
of enforcing Armenia to peace. The main goal is to ensure the security of the Azerbaijani civilian
population living close to the line of contact and to implement counter-offensive peace enforcement
operations to prevent such provocations by Armenia. 

In accordance with the international humanitarian law and human rights law, each individual
State has the responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing
and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including
their incitement, through appropriate and necessary means. Azerbaijan is acting in accordance
with these norms and principles. The international community should, as appropriate, encourage
and help States to exercise this responsibility.

According to our observations, Armenia is committing war crimes and other violations of the
humanitarian law, human rights law, customary law by killing civilians, by using child soldiers,
mercenaries and terrorists, and organizing illegal resettlement the ethnic Armenian population
from some Middle Eastern countries to Nagorno-Karabakh and adjacent districts, which are inter-
nationally recognized territories of Azerbaijan, and using them and local population as a human
shield in armed conflict. 



290

House of Elbrus Gurbanov after the artillery shelling (27 September 2020)

Images of the Terter District Court taken after the artillery shelling (28 September 2020)

Tartar district after shelling by Armenia (28 September 2020)
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Some facts that we need to know about the Karabakh conflict

Nagorno-Karabakh is not a "disputed" territory. It is an integral part of sovereign territory of the
Republic of Azerbaijan recognized by the UN, other international organizations and states.

Armenia has occupied not only Nagorno-Karabakh region, but also 7 adjacent regions - in
total more than 20% of the territories of the Republic of Azerbaijan. As a result, nearly one
million IDPs- citizens of the Republic of Azerbaijan –ethnically expulled from Nagorno Karabakh
and other occupied territories between 1988 and 1994 (during the first Karabakh War).The un-
dergoing war is not on the territories of Armenia. Azerbaijan, currently, is using his right under
the UN Resolution Article 51 to prevent aggression against its civil population and to liberate its
territories from the occupying forces of the Republic of Armenia. On September 27, 2020, when
the current aggressive offensive actions by the Armenian Army started, Azerbaijan responded
with counter-offensive military operations. The Azerbaijani Government repeatedly stated, "The
Republic of Azerbaijan does not have military targets in the territory of the Republic of
Armenia."(Source: AUKAA)

Between 27.09.2020 and 28.10.2020, the total number of civilian casualties in Azerbaijan
are as the following:

Number of Civilians Killed: 90
Number of Injured Civilians: 370
Number of Houses Fallen into Disrepair: 2243
Number of Residential Buildings Falling into Disrepair: 90
Number of Damaged Civil Facilities: 402(Source: The Prosecutor General's Office of the

Republic of Azerbaijan)
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Aggressionby Armenia. 1992-1994

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 con-
sequences 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 infrastructure. 

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.

Attacks on civilians by Armenia

According to the armament index of world countries released by the Bonn International Center for
Conversion in February 2020, Armenia ranks third in the world and first in Europe for the number of
servicemen per thousand people in Armenia, the cost of armaments in the gross domestic product
(GDP), military spending, healthcare, number of troops and the quantity of heavy weaponry. The
report says that the reason for Armenia's leading position in the arms race is the Nagorno-Karabakh
conflict and its militaristic policy over the past 30 years.

(Source: Armament index, Bonn International Center for Conversion in February 2020). 
In an interview with TV show "Vesti" aired on the Russian TV channel Russia-1 on 8 October,

Vagharshak Harutyunyan, the chief adviser to Prime Minister Nikol Pashinyan, openly stated that
Armenia is purposefully bombarding peaceful cities of Azerbaijan and targeting civilians to create
panic among them. (Source: Caspian News, https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advi-
sor-confirms-armenias-deliberate-attacks-on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/)

Since the deadly clashes between Armenia and Azerbaijan broke out on September 27, Armenia's
forces have continued to shell densely populated areas, strategically important civilian and energy
infrastructure, which are far from the frontline. The skirmishes broke out after Armenia's forces
deployed in the occupied Azerbaijani lands hit Azerbaijani civilian settlements and military positions
along the front zone in the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan.

Armenia's forces have so far launched intensive missile attacks against Azerbaijan’s second-
largest city of Ganja, which is more than 60 kilometers away from the conflict zone, the central
Azerbaijani city of Mingachevir, which hosts the country's largest hydroelectric power and water
reservoir, as well as Barda, Tartar and Beylagan. They also hit the Khizi-Absheron region near
Azerbaijan’s capital Baku with mid-range missiles.
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Ganja after the missile attack of Armenia (4 October 2020)

Russian military expert Igor Korotchenko expressed confidence that by shelling Azerbaijani cities,
Yerevan is trying to provoke Baku into tit-for-tat response. If Yerevan can demonstrate that military
activities are taking place not only in the territory of the occupied Nagorno-Karabakh region of
Azerbaijan, but also in Armenia itself, then it can demand military support from Russia.

Pashinyan's tactics: To make an attack on Azerbaijani cities, provoke Baku to retaliate
against targets in Armenia, and then seek for help from Russia and the CSTO acting as "a
victim of aggression," Korotchenko said, commenting on the Armenia's attacks on residential
areas of Azerbaijan, according to Armiya.az citing APA.

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.
Armenia continues shelling Azerbaijan’s densely populated areas using heavy artillery.

65 civilians have been killed and 297 others have been injured since the outbreak of large-scale
hostilities on September 27, after Armenia launched another attack along the line of contact, the
Prosecutor General’s Office has reported.

Among the civilians are ten children. 
As a result of the shelling of civilian infrastructure facilities by the occupying country's armed

forces, 2,243 houses and 90 multi-apartment residential buildings, as well as 402 civilian facilities
were severely damaged.

Vehicles belonging to civilians became unserviceable, and numerous small and large horned
animals and haystacks were destroyed as well.

Moreover, as a consequence of rocket and heavy artillery attacks on October 4,11 and 17, a total
of 25 civilians were killed and 139 were injured in Ganja city. The city's civil infrastructure facilities
and vehicles were inflicted extensive damage.
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Furthermore, 7 civilians were killed and 10 were injured in Goranboy region. On September 27,
as a result of shrapnel hitting the yard of a private house in Naftalan region, all members of one
family (5 civilians) were killed.

Likewise, 16 civilians were killed and 50 were injured in Tartar region, 25 civilians were killed and
around 70 were injured in Barda region, 2 civilians were killed and 2 were injured in Beylagan region,
one civilian was killed and 19 were injured in Aghjabadi region, 3 civilians were killed and 17 were
injured in Fuzuli region, 7 civilians were killed and 40 were injured in Aghdam region and 5 civilians
were injured in Mingachevir region. In addition, in Dasheksan, Jabrayil, Khojali and Gabala regions
one civilian was injured in each.

Armenian armed forces launched a large-scale operation in the front-line zone on September 27
at 6 am, shelling the positions of the Azerbaijani army from large-calibre weapons, mortars, and
artillery installations of various calibres. Armenia has been targeting Azerbaijan’s densely populated
areas and infrastructure projects.

Unexploded missile in close proximity of energy block in Mingachevir
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Ganja and Barda bombings – acts against humanity

Article 18 of the 1949 “Geneva Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War”
states that under no circumstances should the parties to a conflict throw shells or artillery at civilian
gatherings. The military-political leadership of the aggressor state of Armenia continues to target
civilians, houses, civilian sites and settlements, and commit crimes against civilians in violation of all
international norms and principles, in gross violation of its obligations under the Geneva Conventions.
Population centers, district and village centers, civil infrastructure facilities, hospitals, medical centers,
school buildings and kindergartens are targeted deliberately.

Fire caused by the missile attack of Armenia on a residential house in Barda (5 October 2020)
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Despite the agreement reached on ceasefire on October 10, 2020, Armenia once again
demonstrated 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.

Ganja after the missile 
strike of Armenia 
(11 October 2020)

Violation of humanitarian truce

According to the Article 15 of the Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the

Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949, at all times, and

particularly after an engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures

to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to

ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.

Whenever circumstances permit, an armistice or a suspension of fire shall be arranged, or local

arrangements made, to permit the removal, exchange and transport of the wounded left on the

battlefield.

Likewise, local arrangements may be concluded between Parties to the conflict for the removal or

exchange of wounded and sick from a besieged or encircled area, and for the passage of medical

and religious personnel and equipment on their way to that area.
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Armenia violated such humanitarian truce agreements there times in a row. As known, a trilateral
meeting of the Foreign Minister of the Russian Federation Sergei Lavrov, the Foreign Minister of
Azerbaijan Jeyhun Bayramov and the Foreign Minister of Armenia Zohrab Mnatsakanyan was held
in Moscow on October 9, 2020 on the initiative of Russian President Vladimir Putin to declare a hu-
manitarian ceasefire," the appeal said.

"After a meeting that lasted about 11 hours, an agreement was reached consisting of
following 4 points:

1. To declare a ceasefire for humanitarian purposes starting from 12 p.m. on October 10 for the
exchange of the prisoners of war, other people detained and bodies of those killed, with the
mediation and in accordance with the criteria of the International Committee of the Red Cross; 

2. Further parameters of the ceasefire will be agreed upon additionally; 
3. The Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan, with the mediation of the OSCE

Minsk Group Co-Chairs, on the basis of the fundamental principles of the settlement, are launching
substantive negotiations with the aim of achieving early peaceful resolution; 

4. The sides reiterate the inalterability of the format of the peace process," the appeal said.

However, unfortunately, the Armenian side, in violation of all the provisions of the agreement
signed, in accordance with its hypocritical and aggressive nature, continues to subject the frontline
regions and villages, as well as the cities of Azerbaijan situated far away from the conflict zone, to
heavy artillery and missile fire, grossly violating the ceasefire agreement.

The most regrettable is that on October 11, at around 4 AM, the second largest city of Azerbaijan,
Ganja, with a population of more than 500,000 people, located 80 km from the frontline, was shelled
by the order of the political-military leadership of Armenia. As a result of this barbaric and atrocious
attack of Armenia, 3 residential buildings were destroyed, more than 9 civilians, including 4 women,
were killed and 34 were wounded, including 16 women and 6 children. 

Second violation of humanitarian truce, 17 October 2020

In October 17, Armenia once again attacked Ganja, the second largest city of Azerbaijan, firing a
SCUD / Elbrus ballistic missile on the densely populated block of the city, killing 13 people and injuring
more than 40. Among the dead and injured were the children, women and the elderly people.

This was the third time in the last two weeks that the city of Ganja has come under heavy rocket
fire of Armenia, and so far 27 civilians have been killed and more than 100 injured.

The bombing of the Ganja, the city with a population of more than 500,000 people situated far
from the conflict zone, without any military necessity by the Armenian political-military leadership, the
deliberate and indiscriminate use of powerful destructive missiles such as SCUDs to kill innocent
civilians will be included in the history books as the bloodiest war crime committed against humanity
in the XXI century.

It is not only this act of savagery, barbarism and terrorism committed by Armenia in the eyes of
the whole world that worries and deeply concerns the Azerbaijani public, it is also seriously infuriated
and disturbed by the silence about the human tragedy, genocide and war crimes committed in Ganja
of the UN Security Council, which must stop and punish the aggressors around theglobe and was
established for this purpose by the world community.
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Ganja after the third missile attack of Armenia (17 October 2020)
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Third violation of the humanitarian truce by Armenia (October 26, 2020)

Azerbaijan Foreign Ministry issued statement, saying that Armenia has blatantly ignored and
violated the ceasefire regime with Azerbaijan for a third time in a row. “In a gross violation of the new hu-
manitarian ceasefire, on October 26, Armenian armed forces subjected to artillery fire the units of
Azerbaijani Army located in the Lachin’s region Safiyan village. Later, the Tartar city and villages of the
region were under intensive shelling by the Armenian armed forces,” the ministry stated. 

On October 27 at nearly 4:40 p.m., as a result of the Smerch MLRS missile attack by the armed
forces of Armenia on the Barda region of Azerbaijan, four civilians including a 7 year old child were
killed, 13 civilians including children and women were seriously injured

As reported on October 28th, at around 1 pm, again, after first attack, the hostile armed forces using
cluster bombs prohibited by international law launched missile attacks massively for the second at
densely populated areas of Barda district, where trade facilities are located. As a result, 21 civilians
were killed and up to 70 wounded. Civil infrastructure facilities and vehicles were extensively damaged.

Thus, it was underlined that Armenia grossly violates all the humanitarian ceasefire reached - first
on October 10 Moscow joint statement, then on October 18 reaffirmed commitments by the mediation
efforts of Paris and now on October 24 after meeting in Washington and agreeing on implementing the
immediate humanitarian ceasefire.

It was noted that this is another demonstration of willful ignorance by Armenia of its commitments
and open disrespect to the tireless endeavors of international mediators.

Barda after the missile attack of Armenia (27 October 2020)
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Barda after the missile strike of Armenia (28 October 2020)
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Humanitarian help to civilians in Ganja city

Along with the Azerbaijani government, other friendly countries, such as Israel has sent humanitarian
and medical aid to the residents of Ganja, the second largest city of Azerbaijan, which came under
missile attacks by Armenia, the Israeli Yedioth Ahronoth newspaper said, Trend reported citing TASS.

According to the newspaper, Israel, as a humanitarian and medical aid for dozens of civilians who
suffered from the shelling in Ganja city, supplied heaters, warm clothes, blankets, first aid kits, and
basic necessities. The second batch of Israeli aid with consumables for medical supplies was delivered
to Ganja on October 24, noting that "Israel is ready to supply medical equipment if necessary". On
October 23, Ambassador of Israel to Azerbaijan George Dick visited Ganja, Yedioth Ahronoth
newspaper added.

"I came [to Ganja] to express my condolences and the condolences of the State of Israel to the
victims and wish a speedy recovery to the wounded," the ambassador said upon his arrival. "I met
some of the victims and I will meet more later, their stories are heartbreaking. As Israelis, we know the
destructive effect of war, especially when innocent civilians are under attack. Violence against civilians,
no matter what nationality or religion, is unacceptable. No one should lose loved ones, friends or
neighbors while they sleep peacefully at night."

(Yedioth Ahronoth, 25.10.2020, YNEhttps://www.ynetnews.com/article/Sk11bDGm00P)

“During my visit yesterday to Ganja, I saw at firsthand the situation of children. I was
saddened to hear the reports that more children had been injured over the weekend and extend
my condolences to those affected. 

Media reported that UNICEF Representative to Azerbaijan Edward Carwardine stated this. Edward
Carwardine noted that UNICEF repeats its urgent call for the protection of civilians and civilian
infrastructure, and reiterates that a cessation of hostilities is in the best interest of all children:"I spoke in
Ganja with Mr Hikmat Hajiyev, Assistant to the President, to offer UNICEF’s support for children and
families, particularly in responding to psychological trauma and keeping children safe from unexploded
ordnance, and we agreed to implement this assistance urgently." 

(https://en.axar.az/news/society/506910.html). 

Missile attack on oil pipeline from Armenia

Azerbaijan is a developing country and it is a big hub for multi-billions of investments. Azerbaijan
also plays an important role in Europe's energy security through several significant energy projects
such as Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) oil pipeline, the Trans Adriatic Pipeline (TAP) and the Trans
Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP). Not surprisingly, as a part of their terror policy, Armenian
forces launched a missile attack on last Tuesday on the BTC oil pipeline amid the conflict, that was
successfully prevented by the Azerbaijani army, on the part of pipeline in Yevlah city. Azerbaijan
described the attack as a "terrorist act" and highlighted the pipeline's important role in Europe's
energy security.

Armenia has shelled Azerbaijani power plants and pipelines of strategic importance, which threatens
not only the security of Azerbaijan, but also the region, Azerbaijani Energy Minister Parviz Shahbazov
said in October 28, 2020.

Shahbazov made the remark at the Baku International Energy Charter Forum on "Transition to
renewable energy sources in electricity production, transport, heating and cooling: modern challenges
and trends,", Trend reports.

"The Armenian side continues to shell the peaceful cities of our country. We have already faced
Armenian aggression. Since the beginning of hostilities, Armenia has repeatedly struck the strategic
pipeline, which is part of the Southern Gas Corridor," the minister said.
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These are just few evidences of the ongoing Armenian aggression towards Azerbaijan and its
territorial integrity. This aggression can escalate to its highest point in any time, putting whole population
and infrastructure of the country in danger. Simultaneously, Armenia's policy of terrorism threatens
security and stability not only of Azerbaijan but also the whole region, as well as the business and
investment climate too.

American Chamber of Commerce in Azerbaijan (AmCham Azerbaijan) issued a statement supporting
territorial integrity of Azerbaijan. According to the statement, AmCham Azerbaijan is deeply concerned
with the events developing in the Nagorno-Karabakh region and other areas of Azerbaijan. The
Chamber strongly condemns all attacks on Azerbaijan, especially recent large-scale shelling of civilian
population and strategic infrastructure facilities carried out from the territory of Armenia.

AmCham Azerbaijan unequivocally supports the territorial integrity of Azerbaijan and calls for the
resolution of the conflict within the framework of international law and in line with the UN Security
Council Resolutions 822, 853, 874 and 884 which demand immediate, complete and unconditional
withdrawal of all the occupying  forces from the occupied territories of the Republic of Azerbaijan.

In the statement it was also emphasized that, the liberation of several occupied territories in the past
days from the Armenian occupation  gives hope, first time in 30 years, for more than one million of
Azerbaijani refugees and internally displaced persons to return to their homes and sustainable peace
and stability in the region. 

(Rashid Mammadov, The London Watch Legal E-Digest , October 11, 2020
http://thelondonwatch.com/2020/10/11/rashid-mammadov-american-chamber-of-commerce-

in-azerbaijan-issued-a-statement-supporting-territorial-integrity-of-azerbaijan/)
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Azerbaijan strikes only at military facilities

Azerbaijan strikes only at military facilities stationed by the Armenian armed forces in the
occupied territories, all possible precautionary measures in accordance with the convention have
been taken in order not to damage the civilians and civilian facilities. 

At present, Azerbaijan is exercising the right to self-defense enshrined in Article 51 of the UN
Charter within the framework of these resolutions, as well as the use peace enforcement
operations provided for in Chapter VII of the UN Charter.

In order to prevent Armenian military aggression and ensure protection of the civil population,
the Azerbaijani Army took counter-attack measures to repel the assault.

According to the Artilce 51 of UN Charter, nothing in the present Charter shall impair the
inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member
of the United Nations. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence
shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority
and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such
action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

In accordance with the provisions of Chapter VII of the UN Charter, as a rule, with the use of
elements of coercive action, in order to prevent aggression or threats to international peace and
security by any state, or by the parties to the conflict or the state in conflict. These are peace en-
forcement operations carried out by the without the consent of the international community.
These operations can be carried out only on the basis of a UN Security Council resolution. As we
know, 4 UN Security Council resolutions have been adopted on the settlement of the Nagorno-
Karabakh conflict.

The resolutions noted that stability and peace in the region were under threat, expressed
concern over the growing number of IDPs and stressed the need to address the problems
caused by the state of emergency in the occupied territories. The UN Security Council called for
an end to the occupation in order to achieve a permanent ceasefire and the withdrawal of the Ar-
menian forces from the occupied territories of Azerbaijan. According to the Paragraph 138 of the
Resolution on the Outcomes of the World Summit, adopted by the UN General Assembly on 16
September 2005, at the World Summit of the Heads of State and Government, have gathered at
United Nations Headquarters in New York from 14 to 16 September 2005, the Heads of States
reaffirmed that each individual State has the responsibility to protect its populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails
the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary
means. Azerbaijan is acting in accordance with it. The international community should, as
appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility. The international
community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic,
humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the UN
Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes
against humanity.

Protection ofwomen and children in armed conflicts in international law

If we talk about specific protection of children and women, international humanitarian law
provides general protection for children and women as persons taking no part in hostilities, and
special protection as persons who are particularly vulnerable.

Protocol II of 1977 also codifies the principles according to which the civilian population as
such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. The Fourth Geneva
Convention comprises a great many provisions in favour of children. They show that, already in
1949, it was felt that children should be especially protected against warfare.
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Armenia is violated the principles stipulated by the Declaration on the Protection of Women
and Children in Emergency and Armed Conflict and which calls for the strict observance of the
Declaration by all Member States. Attacks and bombings on the civilian population, inflicting in-
calculable suffering, especially on women and children, who are the most vulnerable members of
the population, shall be prohibited, and such acts shall be condemned.

The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
calls for the strict observance of the Declaration by all Member States:

1. Attacks and bombings on the civilian population, inflicting incalculable suffering, especially
on women and children, who are the most vulnerable members of the population, shall be
prohibited, and such acts shall be condemned.

2. The use of chemical and bacteriological weapons in the course of military operations
constitutes one of the most flagrant violations of the Geneva Protocol of 1925, the Geneva
Conventions of 1949 and the principles of international humanitarian law and inflicts heavy losses
on civilian populations, including defenceless women and children, and shall be severely con-
demned.

3. All States shall abide fully by their obligations under the Geneva Protocol of 1925 and the
Geneva Conventions of 1949, as well as other instruments of international law relative to respect
for human rights in armed conflicts, which offer important guarantees for the protection of women
and children.

4. All efforts shall be made by States involved in armed conflicts, military operations in foreign
territories or military operations in territories still under colonial domination to spare women and
children from the ravages of war. All the necessary steps shall be taken to ensure the prohibition
of measures such as persecution, torture, punitive measures, degrading treatment and violence,
particularly against that part of the civilian population that consists of women and children.

5. All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including
imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings
and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied
territories shall be considered criminal.

6. Women and children belonging to the civilian population and finding themselves in
circumstances of emergency and armed conflict in the struggle for peace, self-determination,
national liberation and independence, or who live in occupied territories, shall not be deprived of
shelter, food, medical aid or other inalienable rights, in accordance with the provisions of the
Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights,
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration of the Rights
of the Child or other instruments of international law.

Unfortunately, this does not mean that the international community will react immediately to
Armenia's actions. We have been witnesses for many times, that international community were
closed their eyes to unlawful actions of Armenia in regards to Azerbaijan. The only right way in
such a situation is to continue the peace enforcement operations of the Azerbaijani army to force
Armenia to withdraw the occupying forces from the territories of Azerbaijan as required by the UN
Security Council 4 resolutions on Karabakh.

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 behaved.   



305

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. 

Children in Azerbaijan are the targets by Armenian aggressors even during the ceasefire time.
During the ceasefire since 1994, 34 children became victims of the Armenian terror, 14 of them
were killed and 20 were injured. Another murder that got away with Armenian extremists
happened in 2017, when the Armenian Armed Forces fired from 82- and 120-mm mortars and
heavy grenade launchers at the village of Alkhanly, Fizuli region, as a result of which 18-month-
old girl Zakhra Guliyeva and her 50-year-old grandmother Sahiba Guliyev died. This murder
shook the whole world, by showing the Armenia's true colors, however, the Armenians still got
away with it due to the world community's unresponsiveness! In total, over the years, about 350
thousand innocent children have suffered from an unjust war.

Over the years of the conflict, Armenian armed groups have purposefully targeted civilians
and civilian facilities of Azerbaijan, including schools, hospitals, and administrative buildings.

The Presidential aide Hikmat Hajiyev noted that the Armenian armed forces once again fired
missiles from Armenia’s territory on residential settlements in the direction of Azerbaijan’s Fuzuli
and Jabrayil districts, which resulted in fatalities and injuries among civilians. “During the recent
days, over 10,000 pieces of projectiles and missiles of various types were launched on
Azerbaijan’s densely populated settlements. Over 500 private houses were completely destructed
or seriously damaged.

Azerbaijani Prosecutor General Kamran Aliyev has made a statement on the Armenian armed
forces’ shelling of the city of Ganja: “October 4, 2020, at about 10 am, Ganja, the second largest
city of the Republic of Azerbaijan, with a population of more than five hundred thousand civilians,
was subjected to rocket and artillery shelling which is a blatant violation of the requirements of the
Geneva Conventions.
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Funeral service for 13-year-old Arthur

A funeral service for 13-year-old Artur Mayakov, who
died due to the Armenian terror, is being held at the
Russian Orthodox Church in Azerbaijan’s Ganja city, Trend
reports.

The leadership of the Mayor’s Office of Ganja city, rep-
resentatives of the Russian community, and other residents
of the city are taking part in the farewell ceremony.

Russian citizen Artur Mayakov, who was wounded due
to Armenia's missile strike on Ganja on Oct. 17, died on
October 24.

Child soldiers in Armenian army

"Video shows that Armenia employs child-soldiers. Needs to be investigated", Assistant of the
President of the Republic of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department of the
Presidential Administration Hikmet Hajiyev wrote on his Twitter page. He also added that,
"Recruiting and using children under the age of 15 as a soldier is prohibited under international hu-
manitarian law – treaty and customs – and is defined as a war crime by ICC".

It is not the first time, Armenia commits a war crimes in relation to children. According to the
“Child Soldiers Report 2001- Armenia”, “Recruitment of children has been reported to occur in
practice. The Committee on the Rights of the Child, at its January 2000 session, raised questions
regarding reports of refugee children from Azerbaijan being forced to join the Armenian army. The
delegation responded that Armenian children in Nagorno-Karabakh had been known to take up
arms against Azerbaijan "in defence of their territory". The Committee recommended that Armenia
should refrain from conscripting children into the armed forces and should take special protection
and rehabilitation measures for children affected by armed conflict” (see the UN press release, UN
CRC concluding observations on the status of children's rights in Armenia, 20/1/00, HR/CRC/00/15
and also UN document reference CRC7C794). 

Absolutely no actions have been taken by Armenia in regard to the recommendations of the
report. Furthermore, they keep repeating to commit this war crime. Now, in 2020, again in
Karabakh armed conflict.
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International legal framework for prohibition using child soldiers

UN Secretary General in its report titled “Children and Armed Conflict” at the 74th session in
June 2020, called upon Member States to respect the rights of the child, including through
accession to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict, and the endorsement and implementation of the Paris
Principles and Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment
and Use of Child Soldiers.

International Humanitarian Law prohibits the recruitment and use of children in hostilities. The
article 50 of the IV Geneva Convention, stated that, an Occupying Power must not enlist children
on the occupied territory (GC IV, Art. 50). This provision is understood to relate only to children
below the age of 15 years.

The prohibition is applicable in both international and non-international armed conflicts (such
as a current Karabakh armed conflict, between Armenia and Azerbaijan). The bans on recruitment
of children below the age of 15 enshrined in Article 77 of Additional Protocol I, and in Article 4 of
Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 1949 are also considered to prohibit
accepting voluntary enlistment (P I, Art. 77 (2); P II, Art. 4(3)(c)). 

Article 77 states that, the Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that
children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and,
in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. Paragraph 3 of the
Article 4, of Additional Protocol II is devoted more particularly to the protection of children and
reiterates some principles contained in the fourth Convention. Provisions of the protocol includes
protection from the effects of hostilities (sanitary zones, evacuation), provision of special care and
aid (medicine, food, clothing), protection of personal status, family and community ties (identity,
registration, reunification, news), cultural environment, education, or limits to the death penalty.
Other provisions specifically regulate the treatment of detained or interned children.

Children are protected also by general human rights instruments. In addition, they are entitled
to the protection provided by the Convention on the Rights of the Child (CRC), which has been
ratified by all states in the world, apart from Somalia and the United States of America. Article
38(3) of the Convention on the Rights of the Child prohibiting the recruitment of children below
the age of 15 is similarly interpreted as banning voluntary enlistment of such children and, hence,
completely outlawing child soldiers.

The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child differentiates between
States and non-State armed groups in setting the age-limit for recruitment and use in hostilities.
Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any
circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including
the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

Under the Statute of the International Criminal Court, conscripting or enlisting children into
armed forces or groups constitutes a war crime in both international and non-international armed
conflicts (ICC Statute, Article 8(2)(b)(xxvi) and (e)(vii)).

Paris and Vancouver principles

Another important documents in the sphere of protection of child soldiers are the Paris
Principles and the Vancouver Principles. 

Paris Principles were adopted in 2007 at the "Free Children from War" conference organized
by France and UNICEF. In the last 10 years, 105 states have endorsed these Principles.  The
signatory States have declared that they are prepared to identify and implement durable
solutions to combat the unlawful use and recruitment of child soldiers in conflicts. The Paris
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Principles has the priority to put an end to the use or recruitment of child soldiers and one the
goal is to release children enlisted into armed groups and achive sanctions against people
having unlawfully recruited children. I have a big doubts that Paris Principles will achieve its
goals in relation to Armenia.  

In November 2017, Canada launched the Vancouver Principles on Peacekeeping and the
Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers at the UN Peacekeeping Defence
Ministerial conference in Vancouver, British Columbia. The Vancouver Principles are a set of
political commitments focused on child protection, including all stages of a conflict cycle. They
comprise 17 principles that focus on preventing the recruitment and use of child soldiers by
armed forces and armed groups.

In 2017, 54 UN Member States were founding endorsers of the Vancouver Principles. The
number of endorsing countries is now close to 100. Armenia is among the states which had
endorsed the Vancouver Principles. However, as we can see from the practice, their acts in
Karabakh are not in line with those principles.

Use of the educational facilities for military purposes by Armenia

Recently, the Armenian media outlets informed that, Karabakh, separatists’ leader Arayik Ha-
rutunyan discussed the fighting situation with militaries in the kindergarden.

Harutyunyan's photo from the discussion of the "state of war" was rightly criticized on social
networks. 

It was also revealed that the place where Harutyunyan held a "meeting" was not "the south-
eastern direction of the front", but in fact the kindergarten No. 3 in Khankendi. 

It should be noted that this is a method constantly used by the Armenian army. So, they
choose either a house of culture, or a school, or a kindergarten as a military base. When the
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Azerbaijani Army strikes the area, it is rumored that Azerbaijan is firing on civilian targets.
However, Azerbaijan strikes only the legitimate military facilities. They use civilian objects, as a
“human shields” which is prohibited in the context of armed conflicts. This rule is set forth in the
Third Geneva Convention (with respect to prisoners of war), the Fourth Geneva Convention (with
respect to protected civilians) and Additional Protocol I (with respect to civilians in general).  

Under the Statute of the International Criminal Court, “utilizing the presence of a civilian or
other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military ope-
rations” constitutes a war crime in international armed conflicts.

It is a clear violation of the educational rights of children which are stipulated at the articles
28 and 38 of the Child Rights Convention and also the principles stated at the Safe Schools
Declaration.

According to the Article 38 of the Convention on the Rights of the Child (1989), State undertake
to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in
armed conflicts which are relevant to the child. State have obligations under international
humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, and shall take all feasible
measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.

İt should also noted that according to the Safe Schools Declaration, it is prohibited to use edu-
cational facilities as basis bases, barracks or detention centres during the armed conflict. Such
actions expose students and education personnel to harm, deny large numbers of children and
students their right to education and so deprive communities of the foundations on which to build
their future. Where educational facilities are used for military purposes it can increase the risk of
the recruitment and use of children by armed actors or may leave children and youth vulnerable
to sexual abuse or exploitation. In particular, it may increase the likelihood that education
institutions are attacked.

The Safe Schools Declaration is an inter-governmental political commitment that was opened
for endorsement by countries at an international conference held in Oslo, Norway, on 28–29 May
2015. The Declaration provides countries the opportunity to express political support for the
protection of students, teachers, and schools during times of armed conflict; the importance of
the continuation of education during armed conflict; and the implementation of the Guidelines for
Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict.

International law aspects of the special protection of children

In non-international armed conflicts, children are protected by the fundamental guarantees
relating to the treatment of persons taking no active part in the hostilities, set forth in article 3
common to the four Geneva Conventions. Under this article, children have at least the right,
during these conflicts which are often very cruel, to be treated humanely. There should not be any
violence to their lives and persons or their dignity. 

The principle of the special protection of children during non- international armed conflicts is
thus explicitly laid down. Protocol II of the Geneva Conventions, Article 4, entitled " Fundamental
guarantees " , comprises a paragraph devoted exclusively to children. It stipulates that: "Children
shall be provided with the care and aid they require " . This article then enumerates special
measures relative to children, giving substance to the general rule stated above. The structure of
article 4 shows how important the authors of Protocol II considered the protection of children
during non-international armed conflicts, and it enables us to maintain that the principle of special
protection of children during these conflicts is thereby affirmed.

The protection of children in armed conflict demands to be at the center of the global agenda.
The laws, rights and norms governing the protection of civilians in conflict were drafted in
response to 20th century wars that illustrate the worst of humanity. Even though international
community falling short in their moral duty of protecting children adequately, in increasingly
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fractured world children can serve as a unifying force. Their rights and their claim on international
protection transcend national borders, cultures and faiths. 

As Eglantyne Jebb, the founder of Save the Children, once put it: ‘Every generation of children
offers mankind the possibility of rebuilding his ruin of a world.’ If humanity cannot come together
to protect children from the horror of war, what hope is there for international cooperation in other
areas?

Children are protected not only by the International humanitarian law, but also by the
International human rights law. According to the Article 38 of the Convention on the Rights of
the Child (1989), State undertake to respect and to ensure respect for rules of international hu-
manitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child. State have
obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed
conflicts, and shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are
affected by an armed conflict.

Thus, by targeting the civilian population, the Armenian armed forces are not only committing
war crimes under humanitarian law, but also grossly violating the principles and provisions of in-
ternational human rights.

UNICEF statement on the Nagorno-Karabakh conflict

Recently, UNICEF is made a public statement on the conflict, by saying that, “the ongoing
conflict in and beyond Nagorno-Karabakh is inflicting an appalling and unacceptable toll on
children. In addition to the mounting number of child fatalities and injuries, dozens of homes and
schools have been damaged or destroyed. Countless children and families have endured
extreme psychological trauma and distress for weeks.

UNICEF appeals, in the strongest possible terms, for an immediate implementation of the hu-
manitarian ceasefire which both parties agreed to on 9 October. Children, families and the civilian
facilities that they depend upon must be protected, in line with international human rights and hu-
manitarian law. A complete cessation of hostilities is in the best interest of all children”.
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Mercenaries in Karabakh conflict 
in Armenian side are the threat to civilians

According to investigations conducted by the Prosecutor General's Office of the Republic of
Azerbaijan, members of various terrorist organizations, including foreign nationals, have illegally
crossed the state border into Armenia and established illegal armed groups. It has also been de-
termined that they are used as mercenaries in the aggressive war aimed at occupying our
territories.In the Armenian army, people from other countries are fighting as mercenaries.
According to reports, Armenians from Syria, Lebanon, the United States, Canada and France are
joining the Armenian army. We also have some concerns about the involvement of the PKK
terrorist organization in the war.

The concept of mercenary is enshrined in Article 47 of Additional Protocol I (1977) to the 1949
Geneva Convention for the Protection of Victims of International Armed Conflict. According to this
article, a mercenary has no right to receive the status of a combatant or prisoner of war. 

The International Convention on the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries,
adopted by the 44th session of the UN General Assembly on 4 December 1989 (44/34), ,
criminalizes their use and training.

Unlike Armenia, the Republic of Azerbaijan acceded to the Convention in 30 September
1997.In order to combat the involvement of mercenaries in military conflicts under the Convention,
States Parties shall provide for criminal liability in national law for such offences.

According to Article 114 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, it is a crime to
recruit, train, finance and provide other material support to mercenaries, as well as to use them in
a military conflict or military operation.

Even Article 395 of the Criminal Code of Armenia criminalizes the involvement of mercenaries.Pur-
suant to Article 15 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted in 1966,
“any act or omission committed by any person which is a crime in accordance with the principles
of law accepted by the international community shall be prosecuted. It does not prevent him from
being extradited and punished.”

The UN General Assembly's Declaration on the Principles of International Law on Friendship
and Cooperation between States, 1970, prohibits UN member states from engaging in mercenary
conflicts.Apparently, mercenaries are recognized as criminals under international law and must
be brought to justice as international criminals. Universal jurisdiction has been established in ac-
cordance with the principle of "aut dedere aut judiciare" (obligation to prosecute).At the same
time involement of mercenaries under the customary norms of international humanitarian law, is
prohibited.

Involement of mercenaries is generally a human problem. The social danger of mercenaries
lies not only in the fact that mercenaries commit murder, robbery, violence and other crimes, but
also the development of a profession of murder and other crimes.Armenia is once again violating
the norms of international law by actively involving mercenaries against Azerbaijan

Peace enforcement operations (PEOps) 
by Azerbaijan to protect civilians 

The key question is, how to stop Armenian attacks on civilians in Azerbaijan?

The Aide to the President of the Republic of Azerbaijan Hikmet Hajiyev in its briefing for
diplomatic corps representatives, in September 28, 2020, said that “The Armed Forces of the
Republic of Azerbaijan operate in the sovereign territories of the Republic of Azerbaijan and
organize the defense of Azerbaijan. These are defensive operations. Here, too, the main goal is
to ensure the security of the Azerbaijani civilian population living close to the line of contact and
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to implement counter-offensive measures to prevent such provocations by Armenia. These
operations can even be called Peace Enforcement. In this way, Armenia will finally be forced to
make peace and participate constructively in the negotiation process. "

If we turn to international law, we will see that operations by Azerbaijani forces to stop
Armenian occupation of Karabakh region of Azerbaijan and force Armenia for peace are
completely legitimate from the point of view of international law.

Azerbaijan has an inherent right of self-defense against Armenia’s aggression—including the
right to organize its self-defense collectively and implement Peace Enforcement Operations in its
own territory that occupied by Armenia. By no means does international law impede other States
from assisting Azerbaijan. To the contrary, international law envisages it. In December 2010, both
countries signed a Treaty that makes each other a guarantor in case of an attack by foreign forces. 

Second, the territory of occupied Karabakh region is the territory within the borders of
Azerbaijan that every state in the world has recognized. 

What is the Peace Enforcement operation (PEOps) according to the international law? PEOps
are forcible military interventions by one or more states into a third country with the express
objective of maintaining or restoring international, regional or local peace and security by ending
a violent conflict.

The formal legal basis for PEOps is under Chapter VII of the United Nations Charter. Thus, in
accordance with the provisions of Chapter VII of the UN Charter, as a rule, with the use of
elements of coercive action, in order to prevent aggression or threats to international peace and
security by any state, or by the parties to the conflict or the state in conflict. These are peace en-
forcement operations carried out by the without the consent of the international community.
These operations can be carried out only on the basis of a UN Security Council resolution. As we
know, 4 UN Security Council resolutions have been adopted on the settlement of the Nagorno-
Karabakh conflict.

The resolutions noted that stability and peace in the region were under threat, expressed
concern over the growing number of IDPs and stressed the need to address the problems caused
by the state of emergency in the occupied territories. The UN Security Council called for an end
to the occupation in order to achieve a permanent ceasefire and the withdrawal of the Armenian
forces from the occupied territories of Azerbaijan. At present, Azerbaijan is exercising the right to
self-defense enshrined in Article 51 of the UN Charter within the framework of these resolutions,
as well as the use peace enforcement operations provided for in Chapter VII of the UN Charter.

According to the Paragraph 138 of the Resolution on the Outcomes of the World Summit,
adopted by the UN General Assembly on 16 September 2005, at the World Summit of the Heads
of State and Government, have gathered at United Nations Headquarters in New York from 14
to 16 September 2005, the Heads of States reaffirmed that each individual State has the
responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes
against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their
incitement, through appropriate and necessary means. Azerbaijan is acting in accordance with
it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise
this responsibility. The international community, through the United Nations, also has the
responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in
accordance with Chapters VI and VIII of the UN Charter, to help to protect populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

In international practice, the doctrine of peace enforcement has been used in several cases.
For example, the principle of peace enforcement was applied in Bosnia-Herzegovina under the
1995 Dayton Agreement. At that time, the country was effectively divided into the "Serbian
Republic" and the Muslim-Croatian Federation of Bosnia and Herzegovina, and there was a
conflict between them. But in the end, as a result of peace enforcement measures, the separatist
regime of the "Serbian Republic" which was created within Bosnia and Herzegovina was forced
into peace and the conflict was resolved.
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Another example is the Ulster conflict between the British and the Irish, where there has been
a confrontation between Catholics and Protestants loyal to England since the early twentieth
century, demanding the annexation of the territory to the Republic of Ireland. As a result of peace
enforcement measures, the area is currently not annexed to Ireland. The concept of peace enfor-
cement has been applied by in the context of the UN Charter and the UN peacekeeping doctrine
during various periods of armed conflicts in African countries. 

Immediately after Iraq's military intervention in Kuwait on August 2, 1990, sanctions were
imposed on the country by a UN Security Council resolution, which began to be implemented and
lasted until 2003. As sanctions continued, the Iraqi government was forced to step back over
disputed territories with Kuwait. We can cite the precedents of Cambodia, East Timor, Rwanda,
Somalia and Yugoslavia for the immediate implementation of UN Security Council resolutions
and the immediate implementation of peace enforcement mechanisms.

Finally, I have to say that, it is easy to start a war, but very difficult to end it. The peace process
is always complicated and almost never leads to a full settlement of the conflict. Peace
enforcement operations are important for a completely fair settlement of the conflict.

Conclusion and appeal to international community

We call on international organizations to take serious steps against Armenia, which hypocritically
violated the ceasefire and killed many innocent children and women, and stop the aggressor. The
international organizations responsible for the protection of peace and security in the world, the
protection of human rights and freedoms, the observance of the norms and principles of
international law, the implementation of international conventions prohibiting the killing of civilians,
cannot ignore the fact that Armenia is blatantly and grossly waging war against Armenia in front
of the whole world. Indifference attitude of international organizations to this aggression against
Azerbaijan will be assessed as open disrespect for human values, international law and
international humanitarian law.

We hope that international organizations will strongly condemn these crimes against humanity
committed by Armenia and take necessary measures to sanction the aggressor.
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Nauji kariniai susirėmimai 
tarp Armėnijos ir Azerbaidžano

ATASKAITA

Dėl civilių aukų ir infrastruktūros 
griovimo Armėnijos atakų metu 

tankiai apgyvendintose 
Azerbaidžano vietovėse 

nuo 2020 m. rugsėjo 27 d. iki spalio 28 d.

2020 spalio 29 d. 
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ĮVADAS

Priešistorė

Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktas yra vienas ilgiausiai užsitęsusių konfliktų regione,
besitęsiantis beveik tris dešimtmečius. Galiausiai Armėnija užėmė Azerbaidžano Kalnų Karabacho
regioną ir septynis gretimus Azerbaidžano rajonus, o būtent: Lačiną, Kalbadžarą, Agdamą,
Fuzulį, Džabrailą, Kubadlį ir Zangilaną.

Konfliktas palietė daugiau nei milijoną azerbaidžaniečių, gyvenusių Kalnų Karabacho regione
ir 7 gretimuose Azerbaidžano rajonuose, gyvenimą, ir sukėlė daugybę socialinių, ekonominių ir
humanitarinių problemų.

Minėti septyni rajonai nėra Kalnų Karabacho regiono dalis. Bendras Kalnų Karabacho regiono
plotas yra 4400 km2, o bendras septynių rajonų plotas yra beveik tris kartus didesnis (11000
km2).

Daugiau nei 90% visų šalies viduje perkeltųjų asmenų (tai yra daugiau nei 1 milijonas žmonių)
buvo perkelti iš šių septynių rajonų. Taip pat būtina paminėti, kad dabartinis Azerbaidžano
gyventojų, priverstų palikti Kalnų Karabacho regioną, skaičius pasiekė 86 tūkstančius. Ypač
patraukia dėmesį tas faktas, kad vien tik Agdamo rajone perkeltųjų asmenų skaičius (191 700
žmonių) yra didesnis nei gyventojų skaičius visame Kalnų Karabacho regione (bendras armėnų,
azerbaidžaniečių ir kitų tautybių, gyvenančių šioje teritorijoje iki konflikto, skaičius buvo 189 085).
Taigi, gyventojų skaičius septyniuose rajonuose yra beveik penkis kartus didesnis nei gyventojų
skaičius vien tik Kalnų Karabacho regione.

Remiantis tarptautinės teisės principais ir normomis, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezo-
liucijose 822, 853, 874 ir 884 (1993) apibrėžiamos Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto sprendimo
nuostatos.

2008 m. kovo 14 d. Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 86-ojoje plenarinės sesijos
priimtoje rezoliucijoje Nr. 62/243 dėl „Padėties okupuotose Azerbaidžano teritorijose“ dar kartą
patvirtintas Azerbaidžano teritorinis vientisumas pagal tarptautiniu mastu pripažintas sienų ribas,
ir reikalaujama nedelsiant išvesti Armėnijos ginkluotąsias pajėgas iš visų okupuotų ten teritorijų,
taip pat pakartotinai patvirtinta, kad jokia valstybė neturi pripažinti situaciją, susidariusią dėl
Azerbaidžano teritorijų okupacijos, teisėta, arba teikti pagalbą palaikant šią padėtį.
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Karo veiksmų eskalavimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano

Rugsėjo 27 d. apie 6 val. ryto Armėnijos ginkluotosios pajėgos pradėjo plataus masto
provokacijas visoje fronto linijoje.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos intensyviai šaudo gyvenvietėse, apšaudo istorinius ir kultūrinius
pastatus, strateginę reikšmę turinčius objektus fronto linijoje bei toli nuo konflikto zonos esančiose
tankiai apgyvendintose vietovėse, naudojant sunkiąją artileriją, lėktuvus, specialias raketų
sistemas ir draudžiamuosius ginklus.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1974 m. gruodžio 14 d. priimtoje Deklaracijoje dėl
moterų ir vaikų apsaugos ypatingų situacijų ir ginkluotų konfliktų metu pabrėžiama, kad prieš
civilius asmenis, ypač moteris ir vaikus, kurie yra labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai,
nukreipti sprogdinimai ir išpuoliai, sukeliantys didžiules žmonių kančias, turi būti draudžiami, o
tokie veiksmai pasmerkiami.

Vadovaujantis 1925 m. Ženevos Protokolu bei 1949 m. Ženevos konvencijomis, visos valstybės
turi vykdyti visus savo įsipareigojimus, taip pat laikytis kitų tarptautinės teisės dokumentų
nustatymų, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ginkluotų konfliktų metu, kurie suteikia
svarbias moterų ir vaikų apsaugos garantijas.

Ši ataskaita parengta siekiant susisteminti humanitarinės teisės pažeidimo faktus ir karo nu-
sikaltimus, padarytus Armėnijos Azerbaidžanui nuo 2020 m. rugsėjo 27 d.

Pirmojoje dalyje jūs galite susipažinti su pagrindiniais faktais ir skaičiais, susijusiais su
Armėnijos agresija, nukreipta į Azerbaidžaną šiomis dienomis, o antrojoje dalyje yra išdėstyta in-
formacija apie Armėnijos atakas prieš Azerbaidžano civilius gyventojus nuo konflikto pradžios.
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Dalis 1. FAKTAI IR SKAIČIAI

-   Spalio 28 d. duomenimis, 69 Azerbaidžano civiliai žuvo ir 322 buvo sužeisti; Armėnijos
karinėmis pajėgomis sunaikinta daugiau nei 3000 gyvenamųjų pastatų ir civilių objektų.

-   Spalio 19 d. duomenimis, Armėnijos pajėgos paleido apie 24 tūkstančių raketų prieš
Azerbaidžaną.

-   Armėnija naudoja raketas ir kasetines bombas prieš Azerbaidžano civilius gyventojus, o tai,
laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų nuostatų, griežtai draudžiama.

- Armėnijos ataka prieš Gendžės miestą bus įrašyta į istoriją, kaip pirmasis atvejis, kai ESBO
dalyvaujančioji valstybė panaudojo balistinę raketą SCUD/„Elbrus“ prieš civilinius objektus kitoje
ESBO dalyvaujančioje valstybėje.

- Po 2020 m. spalio 10 d. pasirašytos Maskvos deklaracijos dėl ugnies nutraukimo ir
humanitarinės pagalbos ir po antrojo susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir humanitarinės pagalbos,
įsigaliojusio 2020 m. spalio 17 d., Armėnija ir toliau sąmoningai taikėsi į civilius gyventojus ir leido
raketas, taikydamasi į tankiai apgyvendintas vietas, esančias konflikto zonoje ir už jos ribų.
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-  Armėnijos pajėgos taikosi į visus civilius Azerbaidžano gyventojus be išimčių, įskaitant
moteris, vaikus ir pagyvenusius žmones.

- Vietinės ir regioninės svarbos objektai, įskaitant Baku-Tbilisio-Ceyhano ir Baku-Novorosijsko
vamzdynus, tapo Armėnijos raketų atakų taikiniais.

- Sunkiosios artilerijos ataka sukėlė Terterio rajono Azad Qaraqoyunlu kaime esančiame
medvilnės fabrike gaisrą.

- Kelis kartus Armėnija sąmoningai bandė sunaikinti didžiausią Pietų Kaukazo hidroelektrinę,
esančią Mingečevyro mieste. Jos sunaikinimas gali sukelti humanitarinę katastrofą Azerbaidžano
ir kaimyninių šalių gyventojams.

- Prancūzijos piliečiui Gilbertui Minasianui, teroristinės organizacijos „ASALA“ nariui, ir jo va-
dovaujamai 15 kovotojų grupei buvo iškelta baudžiamoji byla dėl nusikaltimų, įvykdytų Azerbaidžano
Respublikos teritorijoje.

- Konflikto metu su Azerbaidžanu Armėnija naudoja vaikus iki 15 metų karo veiksmuose17.
Pagal tarptautinę humanitarinę teisę draudžiama verbuoti vaikus iki 15 metų dalyvauti ginkluotuose
konfliktuose ar juos naudoti tokiuose ginkluotuose konfliktuose, ir kaip apibrėžta TBT aktuose,
tokie veiksmai yra laikomi karo nusikaltimu, taip pat tokie veiksmai pažeidžia Jungtinių Tautų
Vaiko teisių konvencijos ir UNICEF Paryžiaus konvencijos nuostatas.

Gendžės miestas po Armėnijos raketų atakos (2020 m. spalio 17 d.)
Vaikas (2019 gim.) (11 mėnesių), 

stipriai sužeistas sviedinio sprogimo
metu (Gendžė, 2020 m. spalio 4 d.)

Dalis 2. Informacija apie Armėnijos atakas prieš Azerbaidžano 
civilius gyventojus tankiai apgyvendintose Azerbaidžano 
vietovėse nuo konflikto pradžios

2020 m. rugsėjo 27 d.

Rugsėjo 27 d. apie 6 val. ryto Armėnijos ginkluotosios pajėgos pradėjo plataus masto
provokacijas visoje fronto linijoje. Azerbaidžano armijos pozicijos buvo intensyviai apšaudomos
stambaus kalibro artilerijos, minosvaidžių ir didelio kalibro ginklų ugnimi.

Intensyvios priešo ugnies metu žuvo ir buvo sužeisti civiliai gyventojai, buvo stipriai apgadintas
didelis skaičius namų ir civilinių objektų Terterio rajono Gapanly kaime, Agdamo rajono Chiragli ir
Orta Garvand kaimuose, Fuzulio rajono Alkhanli ir Shukurbayli kaimuose, ir Džabrailo rajono
Jojug Marjanli kaime.

Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos metu, nukreiptos prieš Azerbaidžano civilius
gyventojus, žuvo Naftalano rajono Gashalti kaimo gyventojas Gurbanovas Elbrusas Isa oglu ir
keturi jo šeimos nariai (2 vaikai, 1 paauglys ir 1 vyresnio amžiaus žmogus).
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Vienas iš sviedinių pataikė į Agdamo rajono Chamenli kaimo gyventojo Asadovo Zahido
Maharramo oglu kiemą. Asadovo namas ir automobilis VAZ 2107 buvo stipriai apgadinti.

2020 m. rugsėjo 28 d.

Terterio rajono centre bei tankiai apgyvendintuose kaimuose priešo pajėgų sunkiosios artilerijos
atakos metu Ahmadovo Mayilo Alasgaro, Salahovo Nizamio Majido ir Karimovo Elshano Shahmato
namai buvo rimtai apgadinti, taip pat nukentėjo pagrindinis strateginis tiltas ir policijos nuovada.

Be to, priešo apšaudymo metu, buvo stipriai apgadinti Terterio rajono E.Safarovo gatvėje esantis
54-ių butų namas Nr. 10, ir Terterio rajono Shikh Arkh kaime esantis daugiabutis namas Nr. 16, todėl
visi namų gyventojai buvo evakuoti. 

Taip pat, apšaudymo metu, artilerijos sviediniams atsitrenkus į pagalbinius pastatus, priklausančius
Teterio rajono Sahlabado kaimo gyventojui Aghayevui Bakhtiyarui Rahimui ir Yukhari Gapanli kaimo
gyventojai Rasmiyyai Hasanovai, žuvo daugybė mažų ir stambių raguotų galvijų.

Dar vienos Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos metu tankiai apgyvendintoje Azerbaidžano
vietovėje žuvo 1979 gimimo metų Agdamo rajono Evoghlu kaimo gyventojas Pashayevas Joshgunas
Anvaras. Ilhamos Bagirovos namas Baharli gyvenvietėje taip pat buvo apšaudytas.

Artilerijos sviediniai atsitrenkė į Agdamo rajono Chamenli kaimo gyventojų Rukhsaro Shahbazovo
ir Adilo Shukurovo namus. Abu namai buvo sugriauti.

Apie 11 valandą ryto, intensyvios priešo artilerijos apšaudymo metu tankiai apgyvendintose
Azerbaidžano vietovėse 1975 gimimo metų Aliyevas Mehmanas Sovetas buvo nužudytas šrapnelio
fragmentų, nukritusių šalia Terterio rajono teismo administracinio pastato Heydaro Alijevo prospekte.
Tuo metu važiavęs pro šalį greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas Asadovas
Ganbaras Asgaras, gimęs 1968 m., ir automobilio keleiviai: karo policijos pareigūnas Huseynovas
Fakhraddinas Farmanas, gimęs 1994 m., ir Terterio rajono gyventojas Ibrahimovas Turalas
Firdovsi, gimęs 1991 m., - buvo sužeisti.

Elbruso Gurbanovo namas po artilerijos atakos (2020 m. rugsėjo 27 d.)

Terterio rajono teismo nuotraukos po artilerijos apšaudymo (2020 m. rugsėjo 28 d.)
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Apie 18 val. 2006 gimimo metų Haziyevas Hilalas Ilgaras, gyvenantis Džabrailo rajono Jojug
Marjanli kaime, Armėnijos ginkluotųjų pajėgų šrapnelių atakos metu buvo sužeistas į galvą, kai jis
ganė kaime avis, ir paguldytas dėl galvos sužalojimų į ligoninę.

Apie 19 val. artilerijos atakos metu, sviediniams pataikius į Terterio rajono Shikh Arkh
gyvenvietėje esančio daugiabučio, pastatyto neįgaliesiems ir šalies viduje perkeltiems asmenims,
kiemą, žuvo Terterio rajono gyventojai: 1981 gimimo metų Abbasovas Khaligas Asifas ir jo brolis,
1987 gimimo metų Abbasovas Elshanas Asifas. Mammadovas Seymuras Fuzulis, gimęs 1984
metais, ir Mahmudovas Faigas Malikas, gimęs 1989 metais, dėl patirtų traumų paguldyti į
ligoninę.

Terterio rajonas po Armėnijos artilerijos atakos (2020 m. rugsėjo 28 d.)

2020 m. rugsėjo 29 d.

Apie 13 val. intensyvios artilerijos atakos metu tankiai apgyvendintoje Azerbaidžano vietovėje,
šrapnelio fragmentų, pataikiusių į gydymo centrą, buvo nužudytas 1997 gimimo metų Sariyevas
Elmaddinas Humbatas, Agdamo rajono Garadaghli kaimo gyventojas. Gydymo centro pastatas
buvo sugriautas, visi rajono gyventojai evakuoti.

Daugybė sviedinių atsitrenkė į Galibo Babajevo namą, kuris buvo anksčiau perkeltas iš
Giyaslio ir apsigyveno Agdamo rajono Baharli gyvenvietėje. Namas buvo stipriai sugadintas.

Armėnų iššautas sviedinys nukrito kelis metrus nuo Azerbaidžano Viešosios televizijos (Public
TV) tarybinio automobilio, atakos metu niekas nenukentėjo.

Armėnijos artilerijos sviedinys pataikė į Terterio rajono Gapanli kaimo pašto skyrių ir kaimo
ligoninę. Taip pat, sviedinys pataikė į Gapanli kaimo gyventojo Zulfugaro Guliyevo kiemą.

Vienas iš Armėnijos iššautų sviedinių pataikė į Agdamo rajono Chamenli kaimo gyventojo Ha-
sanovo Mohtasimo namą.
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Armėnijos ginkluotųjų pajėgų paleistas artilerijos sviedinys atsitrenkė į namą Hajibeyovo
gatvėje Terterio rajone. Per ataką žuvo namų šeimininkė Aynur Mehdiyeva.

Pakartotinų Armėnijos ginkluotųjų pajėgų plataus masto provokacijų metu, vienas iš priešo
gyvenvietėms skirtų sviedinių nukrito kapinėse netoli Babio kaimo Fizulio rajone. Šeicho Babio
kapas yra svarbus valstybės saugomas istorijos ir architektūros paminklas. Istorinio paminklo
fasadas buvo stipriai apgadintas, o kapas sugadintas nepataisomai.

2020 m. rugsėjo 30 d.

Apie 8 valandą ryto intensyvios Armėnijos artilerijos atakos metu Terterio mieste buvo sužeisti
septyni civiliai gyventojai ir dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę, o civilinei infrastruktūrai buvo
padaryta didelė žala.

Apie 13 val. įvykus dar vienai intensyviai artilerijos atakai, Terterio rajono Yenikendo kaimo
gyventojai Ogorodnik Lyudai Vasilyevnai priklausančio namo kieme sugriuvo pagalbinis pastatas.

Apie 16 val. intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos metu tankiai
apgyvendintose Azerbaidžano vietovėse 1990 gimimo metų Rustamovas Muradas Tahiras buvo
nužudytas šrapnelio skeveldrų, nukritusių netoli vienos iš degalinių Horadize, Fuzulio rajone. Trys
civiliai gyventojai buvo paguldyti į ligoninę dėl įvairių kūno sužalojimų, o degalinė buvo stipriai su-
gadinta.

2020 m. spalio 1 d.

Apie 9 valandą ryto intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos tankiai apgy-
vendintose Azerbaidžano vietovėse metu 1982 gimimo metų Hasanovas Zabilas Mahammadas
buvo nužudytas šrapnelio fragmentų, pataikiusių į Terterio miesto autobusų stotį. Autobuso stotis
buvo stipriai sugadinta.

Apie 13 val. intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos tankiai apgyvendintose
Azerbaidžano vietovėse metu 1966 gimimo metų Mammadovas Murshudas Rashidas ir jo sūnus
Samiras Mammadovas, gimęs 1996 m., buvo nužudyti šrapnelio skeveldrų, pataikiusių į jų namą
Hajimammadli kaime, Agdamo rajone. Jų namas buvo stipriai apgadintas.

Intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos metu buvo padaryta didelė žala
namams Jojug Marjanli kaime, Džabrailo rajone.

2020 m. spalio 2 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos apšaudė Amirli gyvenvietę Bardos rajone, Agdamo kaimą
Tovuzo rajone ir Azerbaidžano Agdamo rajono Guzanli gyvenvietę.

Įvykus Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakai, aplink Horadizo miesto Fizulio rajone,
teritorijoje, besiribojančioje su Irano Islamo Respublika, kilo gaisras.
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2020 m. spalio 3 d.

Apie 7 valandą ryto, intensyvios okupavusios šalies ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos prieš
civilius gyventojus metu, vykusios įvairiose Beilagano miesto dalyse, 1976 gimimo metų
Ismayilova Zulfiya Isgandar ir jos sesuo Asadova Arzu Isgandar, gimusi 1998 metais, nukritus
ant jų namų daugybei artilerijos sviedinių, žuvo po nuolaužomis. Tos pačios atakos metu miesto
gyventojai: 1982 gimimo metų Balakishiyevas Etibaras Tavakkulas ir 1969 gimimo metų
Bashirova Sevda Yashar buvo nugabenti į ligoninę dėl įvairių kūno sužalojimų, daugybė namų
buvo stipriai apgadinti.

Terterio rajonas (2020 m. spalio 2 d.)
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Artilerijos atakos pasėkmės Beilagane (2020 m. spalio 3 d.)



Apie 21 val. intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos atakos metu, vykusios tankiai
apgyvendintose Azerbaidžano srityse, Azad Garagoyunlu kaimas Terterio rajone buvo apšaudytas
šrapnelių. 1966 gimimo metų Mammadovas Safaras Ayyubas ir Guliyevas Akifas Yunisas buvo
sužeisti šrapnelio skeveldrų ir nugabenti į ligoninę.

2020 m. spalio 4 d.

Apie 10 valandą ryto iš Armėnijos teritorijos
raketomis ir artilerijos sviediniais buvo apša-
udytas antras pagal dydį Azerbaidžano Res-
publikos miestas Gendžė, kuriame gyvena dau-
giau kaip penki šimtai tūkstančių civilių. Gendžės
raketų atakos metu Armėnijos ginkluotosios
pajėgos naudojo kasetines bombas, kurios yra
tarptautinių konvencijų griežtai draudžiamos.

Per ataką žuvo Gandžės gyventojas Aliyevas
Tunaras Goshgaras oglu,

dar 32 žmonės buvo sužeisti. Taip pat buvo
smarkiai apgadinta dalis namų ir miesto
infrastruktūros.

Ugnies metu, vienam iš sviedinių nukritus didžiajame Gendžės prekybos centre, užimančiame
apie 30 hektarų plotą, 20 dviejų aukštų pastatai ir 6 vieno aukšto pastatai su 108 parduotuvėmis
buvo visiškai sugriauti, taip pat buvo nepataisomai sugadinta daugybė transporto priemonių,
stovinčių šalia esančiose stovėjimo aikštelėse, taigi daugiau nei 200 piliečių buvo padaryta
didelė žala, ir buvo pažeistos piliečių nuosavybės teisės.
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Gendžė po Armėnijos raketų atakos (2020 m. spalio 4 d.)
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Nesprogusi raketa šalia energijos bloko Mingačevyre

Apie 23 val. Armėnijos ginkluotosios pajėgos sąmoningai taikėsi į Mingačevyro miesto,
esančio daugiau nei 100 km nuo karo veiksmų teatro ir gyventojų skaičius kurio viršija 100 000
žmonių, civilius gyventojus.

Dvi iš trijų paleistų raketų nesprogo. Viena iš nesprogusių raketų krito priešais „Azerbaidžano
šiluminės jėgainės“ LLC pastatą, kita liko įsmigusi į žemę netoli civilių gyventojų namo.

Trečioji raketa pataikė į civilių namą, per smūgį 5 žmonės buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę
dėl įvairių kūno sužalojimų, namas buvo stipriai apgadintas.

Armėnija paleido dvi 300 km vidutinio nuotolio raketas, taikydamasi į Azerbaidžano Kizio-
Abšerono rajono teritoriją.
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2020 m. spalio 5 d.

Nuo spalio 5 d. ryto Armėnijos ginkluotosios pajėgos tęsė apšaudymus tankiai apgyvendintose
Azerbaidžano vietovėse Goranbojaus, Goigolo, Beilagano, Bardos, Terterio, Zardabo rajonuose
ir Gendžės mieste.

Per dar vieną Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos ataką, nukreiptą prieš Azerbaidžano
civilius gyventojus, raketai smogus ir šrapnelio skeveldroms pataikius į Bardos centro gatves
netoli centrinės ligoninės, žuvo Mehdiyeva Shahriyar Isa. Dar trys civiliai gyventojai buvo
nugabenti į ligoninę dėl įvairių kūno sužalojimų.

Armėnijos raketų atakos sukeltas gaisras civilių name Bardoje (2020 m. spalio 5 d.)

Apie 16 val. Armėnijos ginkluotosios pajėgos paleido į Aghjabadi rajoną tris raketas,
taikydamosios į taikius gyventojus, neapsaugotas teritorijas, gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas
bei aiškiai matomus ir atskiriamus nekarinius objektus.

Viena iš raketų nesprogo, raketa nukrito į kiemą ir sugadino namą, o kita pataikė į namą.
Per raketos smūgi buvo sužeisti mesto gyventojai: 1994 gimimo metų Ibrahimovas Elshanas

Mehdi ir jo 2015 gimimo metų dukterėčia Ibrahimova Ayan Rovshan, jie buvo nugabenti į ligoninę
dėl įvairių kūno sužalojimų; namas buvo stipriai apgadintas.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos taikėsi į gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas, taip pat aiškiai
matomus ir atskiriamus nekarinius objektus, įskaitant civilius gyventojus. Per intensyvius
apšaudymus įvairiomis Agdamo rajono kryptimis žuvo 1954 gimimo metų Rahimovas Eyvazas
Musa, o Uchoghlano kaimo gyventojas Safarovas Mehmanas Agalaras, gimęs 1971 metais,
buvo nugabentas į ligoninę dėl įvairių kūno sužalojimų.

Per intensyvią artilerijos ataką Goranbojaus rajono gyvenvietėse šrapneliui smogus į namą
žuvo 1955 gimimo metų Gizilhajili kaimo gyventoja Abbasova Raziya Bayramali. Tuo pat metu
kito namo, į kurį pataikė sviedinys, gyventojai Hasanovas Mashdi Ibrahimas, gimęs 1958 metais,
jo dukra Sevinj Hasanova, 1984 gimimo metų, ir jo nepilnametis anūkas Hasanovas Eljanas
Elgunas, buvo sužeisti ir dėl įvairių sužalojimų nugabenti į ligoninę. Taip pat 1969 gimimo metų
Alakbarovas Rasimas Nadiras, sužalotas skeveldrų, nukritusių atvirame lauke, buvo nuvežtas į
ligoninę dėl įvairių sužalojimų.
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2020 m. spalio 6 d.

Apie 18 val. 30 min. Armėnija, naudojant masinio naikinimo karo veiksmų vykdymo priemones
ir tarptautinės teisės uždraustus ginklus, taikydamasi į demilitarizuotas zonas, nekarinius
objektus, aiškiai matomus ir atskiriamus žalios naftos ir kondensato eksporto vamzdynus,
paleido raketas į civilių objektus Jevlacho rajono Arano gyvenvietėje, kuri nutolusi nuo karo
veiksmų teatro maždaug 50 kilometrų ir kuri nėra karo veiksmų zonoje. „Smerch“ 9M525 raketa
su 9N235 bombomis, turinti didžiulę destruktyvią galią, buvo Azerbaidžano ginkluotųjų pajėgų
neutralizuota ore. Keletas raketos viduje esančių bombų pataikė į 42 colių skersmens išplėstą
Pietų Kaukazo dujotiekį, esantį Arano gyvenvietėje, Jevlaсho rajone. Keletas bombų nukrito 120
metrų atstumu nuo Vakarų eksporto dujotiekio, kuris gabena žalią naftą į Juodosios jūros
pakrantę, kitos bombų skeveldros išsibarstė maždaug 100 metrų atstumu nuo Baku-Tbilisio-
Jeyhano naftos vamzdyno, nutiesto per gyvenvietę.

Apie 21 val. buvo taikytasi į Baku-Tbilisio-Jeyhano naftos vamzdyną, didžiausią strateginį
projektą regione, kuris vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant Europos energetinį saugumą, nutiestą
per Jevlacho rajoną. Azerbaidžano ginkluotosios pajėgos laiku ėmėsi veiksmų, todėl įvykio
pasėkmių pavyko išvengti.

Tuo pat metu, tankiai apgyvendintos vietovės, demilitarizuotos zonos, aiškiai matomi ir
atskiriami nekariniai objektai bei civiliai gyventojai pavirto intensyvių Armėnijos ginkluotųjų
pajėgų artilerijos apšaudymų iš įvairių Terterio rajono sričių taikiniu. Per apšaudymus žuvo 1981
gimimo metų Gaynago kaimo gyventojas Mammadovas Hasanas Asifas. 1989 gimimo metų to
pačio kaimo gyventojas Aliyevas Dayanatas Ganimatas ir Kocharly kaimo gyventoja Hasanov
Seyfulla Yagub, gimusi 1968 metais, dėl įvairių sužalojimų buvo nugabenti į ligoninę.

2020 m. spalio 7 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos šaudė į Agdamo rajoną įvairiomis kryptimis, taikydamosios į
gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas, taip pat į civilius gyventojus.

Hindiristano kaime sviediniui pataikius į namą, žuvo 1945 gimimo metų kaimo gyventoja
Aliyeva Zarifa Gamboy, jos namas buvo stipriai apgadintas.

2020 m. spalio 8 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos surengė intensyvią raketų ir artilerijos ataką įvairiomis
Agdamo rajono kryptimis, taikydamosios į gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas, aiškiai matomus
ir atskiriamus nekarinius objektus, taip pat į civilius gyventojus.

Spalio 8 d. apie 8 valandą ryto sviediniui nukritus Alibayli kaime, buvo sužeisti pro šalį
einantys Boyukbayli kaimo gyventojai: Jabrayilli Sadi Babir, gimusi 1992 metais, ir Guliyeva
Huru Talysh, gimusi 1977 metais. Jos dėl įvairių sužalojimų buvo nuvežtos į ligoninę; didelė dalis
kaimo namų ir civilinės infrastruktūros objektų buvo stipriai apgadinta.

Nuo 11 valandos ryto Armėnijos ginkluotosios pajėgos intensyviai šaudė raketomis ir artilerijos
sviediniais į Bardos rajoną, taikydamosios į gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas, taip pat į
nekarinius aiškiai matomus ir atskiriamus objektus, įskaitant civilius gyventojus.

Raketai atsitrenkus į restoraną "Gadim Barda" (Senovės Barda) Bardos miesto centre, du
civiliai buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę dėl įvairių sužalojimų. Tuo pat metu per raketų ataką
netoli Bardos miesto 5-osios vidurinės mokyklos buvo sužeisti dar penki civiliai gyventojai, taip
pat buvo stipriai apgadinta didelė dalis mokyklos pastatų ir daugybė transporto priemonių.
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2020 m. spalio 9 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos intensyviai šaudė raketomis ir artilerijos sviediniais į Fizulio
rajoną, taikydamosios į gyvenvietes ir demilitarizuotas zonas, taip pat į nekarinius aiškiai
matomus ir atskiriamus objektus, įskaitant civilius gyventojus.

Apie 9 valandą ryto, šrapnelio skeveldroms pataikius į civilių namus, buvo sužeitsti ir dėl
sužalojimų nugabenti į ligoninę Fizulio rajono Garabagho kaimo gyventojai: Asadovas Samiras
Hidayatas, 1982 gimimo metų, ir Ibrahimovas Nizamis Jafaras, 1958 gimimo metų. Jų turtui
buvo padaryta didelė žala.

Apie 14 val. Armėnijos ginkluotosios pajėgos šaudė įvairiomis kryptimis raketomis ir artilerijos
sviediniais į Guzanli gyvenvietę Agdamo rajone, taikydamosios į gyvenvietes ir civilius gyventojus.
Per ataką sviediniui nukritus gyvenvietėje, buvo sužeisti ir nugabenti dėl sužalojimų į ligoninę
gyventojai: Huseynovas Alizaminas Javidas, 1979 gimimo metų, Zeynalovas Elchinas Ali, 1978
gimimo metų, Mammadova Lala Mahammad, 1984 gimimo metų, ir Rzayevas Elchinas Hanifas,
1992 gimimo metų.

2020 m. spalio 10 d.

Šiurkščiai pažeisdama 2020 m. spalio 10 d. 12 val. paskelbtos humanitarinės paliaubos rei-
kalavimus, Armėnija tęsė atakas, sąmoningai taikydamasi į taikius gyventojus.

Intensyvios Armėnijos ginkluotųjų pajėgų artilerijos Agdamo rajono Chamanli ir Zangishali
kaimų atakos metu apie 19 val. buvo nužudytas 1974 gimimo metų Chamanli kaimo gyventojas
Huseynovas Gunduzas Taryelis.

Armėnija panaudojo kasetinę bombą Azerbaidžano Goranbojaus rajone
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2020 m. spalio 11 d.

Apie 2 valandą nakties daugiabutis namas Gendžėje, antrame pagal dydį Azerbaidžano
mieste, esančiame toli nuo karo veiksmų teatro, buvo stipriai apšaudytas Armėnijos ginkluotųjų
pajėgų. Per ataką žuvo 10 civilių gyventojų, įskaitant 5 moteris, 34, iš jų 15 moterų ir 6 vaikai,
buvo sunkiai sužeisti; didelė dalis civilinės infrastruktūros objektų buvo stipriai apgadinta. Per
Armėnijos raketų ataką, 3 vaikai neteko abiejų tėvų. Šios atakos metu Armėnija panaudojo
tarptautinės konvencijos uždraustas kasetines bombas.

Per raketų ataką, nukreiptą prieš civilius, gyvenančius daugiabučių namuose centrinėje
miesto dalyje, buvo stipriai apgadinti 10 daugiabučių namų ir daugiau nei 100 kitų miesto objektų.

Gendžė po Armėnijos
pajėgų raketų atakos 
(2020 m. spalio 11 d.)

Apie 4 valandą ryto Armėnijos ginkluotosios pajėgos įvykdė atakas, naudojant Smerch raketą
Mingačevyre, dideliame pramoniniame mieste, esančiame maždaug 100 kilometrų atstumu nuo
fronto linijos, taikydamosios į didžiausią Pietų Kaukazo hidroelektrinę. Raketos buvo numuštos
Azerbaidžano karinėmis oro pajėgomis.
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2020 m. spalio 12 d.

Nuo pat ryto Terterio, Agdamo ir Goranbojaus rajonai buvo intensyviai atakuojami raketomis ir
bombarduojami sunkiosios artilerijos iš skirtingų krypčių.

Terterio rajono Kangarli kaime sprogus artilerijos sviediniams, buvo sužeistas Baylarovas
Firudinas Kamalas, gimęs 1970 metais, dėl įvairių sužalojimų paguldytas į ligoninę.

2020 m. spalio 13 d.

Nuo pat ryto priešas vėl naudoja sunkiąją artileriją, taikydamasis į civilius. Armėnija paleido
apie 300 artilerijos sviedinių į Terterio miesto ir aplinkinių kaimų teritorijas: Gazyaną, Yukhari
Garadagli, Sahlabatą ir Askiparą. Buvo apgadinta daugiau nei 10 namų.

2020 m. spalio 14 d.

Anksti ryte Terterių rajonas buvo apšaudytas raketomis ir bombarduojamas sunkiosios
artilerijos iš skirtingų krypčių. Taip pat Armėnija vykdė intensyvią Agdamo rajono ataką, naudojant
raketas ir sunkiąją artileriją.

Apie 12 val. sviediniui pataikius į gyvenamąjį namą Chamanli kaime Agdamo rajone, buvo
sužeistas 1964 gimimo metų Soltanovas Salehas Eldaras, dėl įvairių sužalojimų jis buvo
paguldytas į ligoninę. Namas buvo stipriai apgadintas.

Apie 9 valandą ryto skeveldroms pataikius į namo kiemą, žuvo 1969 gimimo metų Akhundovas
Adavatas Zahidas, Terterio rajono Narliq gyvenvietės gyventojas. Namas stipriai nukentėjo.

Apie 10 valandą ryto sviediniui pataikius į kaimo vidurinės mokyklos kiemą Terterio rajone,
buvo sužeisti ir nugabenti dėl įvairių sužalojimų į ligoninę Zeynalovas Ramizas Surkhay, Terterio
vykdomosios valdžios atstovas Duyarli kaimui, gimęs 1971 metais, ir Ahmadovas Kamranas Va-
liyaddinas, valdžios atstovas Asgarli kaimui, gimęs 1966 metais.

Kaimo gyventojai Aliyevas Matlabas Jamshidas, gimęs 1976 m., Ahmadovas Khayyamas Ma-
hammadas, gimęs 1987 m., Ibrahimovas Ilgaras Ibrahimas, gimęs 1965 m., Aghazade Firdovsis
Alimas, gimęs 1996 m. ir Suleymanovas Agha Suleymanas, gimęs 1960 m., taip pat buvo
paguldyti dėl skirtingų laipsnių sužalojimų į ligoninę.

Be to, komandiruotas į fronto liniją Azerbaidžano televizijos ir radijo transliacijos CJSC (Aztv)
darbuotojas Gambarovas Namigas Malikas (gimęs 1983 m.), rengdamas reportažą apie Armėnijos

Automobilis buvo stipriai apgadintas
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vykdomas provokacijas prieš civilius gyventojus, televizijos tarnybinės transporto priemonės ap-
šaudymo metu buvo sužeistas ir dėl įvairių sužalojimų paguldytas į ligoninę.

2020 m. spalio 15 d.

Agdamo rajonas buvo stipriai apšaudytas artilerijos raketomis iš skirtingų krypčių. Apie 9
valandą ryto sviediniui pataikius į gyvenamųjų namų kiemus Birinji Baharli gyvenvietėje
Agdamo rajone, buvo sužeisti Valiyevas Shahsuvaras Milletas, gimęs 1969 m., ir Musayevas
Romanas Yusifas, gimęs 1979 m., dėl įvairių sužalojimų jie buvo paguldyti į ligoninę. Namai
buvo stipriai apgadinti.

Apie 13 valandą per laidotuvių ceremoniją tyčinio Terterio miesto kapinių apšaudymo metu
žuvo ir buvo sužeista daug civilių. Per ataką žuvo civiliai Orujovas Parvizas Novruzas, gimęs
1989 m., Rustamovas Vasifas Bahaduras, gimęs 1962 m., Zamanovas Shakiras Khasay, gimęs
1988 m., ir Amirovas Isgandaras Yelmaras. Mammadovas Fizulis Ali, Allahverdiyevas Elsevaras
Vali, Amirovas Nofal Yelmaras ir Gazanfarli Rafaelis Gazanfaras dėl įvairių sužalojimų buvo
paguldyti į ligoninę.

Terterio kapinių nuotraukos po Armėnijos atakos (2020 m. spalio 15 d.)

10 val. 44 min. iššauta Armėnijos ginkluotosios pajėgų iš okupuoto Gubadlio rajono operatyvinė-
taktinė raketa sprogo Nachičevanės autonominės Respublikos Ordubado rajone, esančiame toli
nuo konflikto zonos.

2020 m. spalio 16 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos tęsė Goranbojaus, Terterio, Agdamo, Agdžiabadžio and
Fizulio rajonų apšaudymus.

2020 m. spalio 17 d.

1 valandą nakties Armėnija panaudojo balistinę operatyvinę-taktinę raketą SCUD/„Elbrus“ ir
surengė trečiąją raketinę ataką centrinėje Gendžės miesto dalyje.

Tuo pačiu metu dalis blokuotųjų namų bei kitų civilinių objektų apgyvendintose vietovėse buvo
apgadinti sprogmenų, tai padarė didelę žalą civiliams gyventojams. 20 privačių namų buvo
visiškai sunaikinti, o didelis skaičius namų, aplinkinių civilinių objektų, tarp kurių keturi vaikų
darželiai, viena vidurinė mokykla ir vaikų klinika, buvo apgadinti.

Spalio 17 d. sunkiai sužeistas 13 metų Rusijos pilietis Majakovas Arturas Vasiljevičius mirė
spalio 24 d., žuvusiųjų skaičių padidindamas iki 15.
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Gendžė po trečiosios Armėnijos raketinės atakos (2020 m. spalio 17 d.)
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Apie 16 val. Armėnijos ginkluotųjų pajėgų buvo apšaudytas raketomis ir bombarduojamas
sunkiosios artilerijos iš skirtingų krypčių Agdžiabadžio rajonas. Atakos metu artilerijos sviediniui
pataikius į namo kiemą, buvo sužeistas Arazbaro kaimo gyventojas Hajiyevas Raufas Nizamis,
gimęs 1991 m. Namas buvo stipriai apgadintas.

Apie 21 val. Armėnijos pajėgų buvo apšaudytas raketomis ir sunkiosios artilerijos iš skirtingų
krypčių Agdamo rajonas. Skeveldroms pataikius į namo kiemą buvo sužeistas 1981 gimimo metų
Mahrizli kaimo gyventojas ir namo savininkas Hasanovas Ramilis Kamalis, dėl sužalojimų jis
buvo paguldytas į ligoninę. Namas buvo stipriai apgadintas.

2020 m. spalio 18 d.

Ankstyvą rytą per intensyvią Agdžiabadžio rajono raketų ir artilerijos apšaudymo iš skirtingų
krypčių Yukhari Giyamaddinli ir Garakhanli kaimuose buvo smarkiai apgadinti daugiau kaip 25
namai.

Apie 13 valandą Armėnijos ginkluotosios pajėgos taikėsi į nekarinius objektus Kizio rajone
Azerbaidžane: žalios naftos ir kondensato eksporto vamzdynus.

Armėnijos pajėgos bandė paleisti raketas į Kizio rajoną, esantį daugiau nei 300 kilometrų
atstumu nuo karo veiksmų teatro. Raketos buvo numuštos Azerbaidžano karinėmis oro pajėgomis,
dalis sprogmenų, esančių raketų viduje, išsibarstė 250 metrų atstumu nuo Baku-Novorosijsko
naftos vamzdyno, nutiesto per Sitalchay kaimą Kizio rajone. Šis naftotiekis yra strategiškai
svarbus Azerbaidžano ir Rusijos ekonominiam bendradarbiavimui.

Šiuo veiksmu Armėnija bandė sąmoningai sunaikinti infrastruktūros objektams priklausančio
turto dalį, sukeldama pavojų naftotiekiui ir didelio pajėgumo žalios naftos bei kondensato eksporto
vamzdynams, kurių sunaikinimas gali padaryti didžiulę materialinę žalą.

2020 m. spalio 19 d.

2020 m. spalio 19 d. rytą Terterio rajonas buvo intensyviai apšaudytas Armėnijos raketinės ar-
tilerijos. Atakos metu artilerijos sviediniui pataikius į namo kiemą, buvo sužeistas Alasgarlio kaimo
gyventojas Salimovas Niyazas Huseynalis, gimęs 1962 m., dėl įvairių sužalojimų jis buvo
nugabentas į ligoninę. Namas buvo stipriai apgadintas.

Nuo pat ryto Agdamo rajonas buvo stipriai apšaudytas Armėnijos raketomis ir sunkiąja
artilerija iš skirtingų krypčių.

Apie 15 val. sviediniui smogus Banovshalaro gyvenvietei buvo sužeistos ir paguldytos į
ligoninę Guliyeva Shamama Isa, gimusi 1955 m, ir Guliyeva Maya Mammad, gimusi 1976 m.

Be to, komandiruotas į fronto liniją Azerbaidžano televizijos ir radijo transliacijos CJSC (Aztv)
darbuotojas Hasanovas Anaras Beybalas (gimęs 1982 m.), rengdamas reportažą apie Armėnijos
vykdomas provokacijas prieš civilius gyventojus, priešo apšaudymo metu buvo sužeistas ir dėl
įvairių sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Pashabeyli kaimo gyventojas Mahiyaddinlis Chichekas Ilyasas taip pat buvo paguldytas į
ligoninę dėl įvairių sužalojimų, patyrusių per artilerijos apšaudymus.

2020 m. spalio 20 d.

Nuo pat ryto Terterio rajonas buvo stipriai apšaudytas Armėnijos raketomis ir sunkiąja artilerija
iš skirtingų krypčių. 

Apie 15 val. sviediniui pataikius į privatų namą Jamilli kaime, žuvo kaimo gyventojai Isaqlia
Anaras Rasulas oglu, gimęs 1994 m., ir Guliyevas Anaras Tofigas oglu, gimęs 1984 m.

Shabanovas Murovas Rasulas oglu, 1972 gimimo metų, buvo stipriai sužeistas. Namas buvo
stipriai apgadintas.

Apie 17 val. Armėnija paleido raketas ir artileriją į Goranbojaus ir Terterio rajonus.
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2020 m. spalio 21 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos nuo pat ryto apšaudo Terterio miestą ir rajoną.

2020 m. spalio 22 d.

Armėnijos ginkluotosios pajėgos, naudojant masinio naikinimo karo veiksmų vykdymo
priemones, paleido balistinę operatyvinę-taktinę raketą SCUD į Azerbaidžano Kabalos, Kiurdamiro
ir Sijazano teritorijas, nutolusias daugiau kaip 150 kilometrų atstumu nuo karo veiksmų teatro.

Per ataką buvo sužalotas Kabalos rajono Hajally kaimo gyventojas 2003 gimimo metų
Amirbeyovas Muradas Jeyhunas; taip pat 5 kaimo namai buvo stipriai apgadinti.

Armėnijos raketų ataka Kabaloje (2020 spalio 22 d.)

Be to, Armėnijos pajėgos taikėsi į Oghuz-Gabala-Baku vandentiekio vamzdyną, kuris tiekia
geriamąjį vandenį Abšerono pusiasalio gyventojams, ir kuris yra strategiškai ypatingai svarbus
Azerbaidžanui. Raketa buvo numušta Azerbaidžano karinėmis oro pajėgomis, ir raketos skeveldros
išsibarstė 250 metrų atstumu nuo vamzdyno.

2020 m. spalio 24 d.

Per „Smerch“ raketinę ataką Terterio mieste savo namo kieme žuvo 16-metė Ismayilzada Ork-
han.

2020 m. spalio 27 d.

Apie 16 val. 40 min. Armėnų pajėgų MLRS „Smerch“ raketinės atakos metu Bardos rajone
žuvo keturi civiliai gyventojai, tarp kurių buvo septynerių metų vaikas; 13 civilių, įskaitant vaikus ir
moteris, buvo sunkiai sužeisti.
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Barda po Armėnijos raketinės atakos (2020 m. spalio 27 d.)

2020 m. spalio 28 d.

Apie 13 val. Armėnijos ginkluotosios pajėgos, naudojant uždraustą kasetinį ginklą „Smerch“,
antrą kartą paleido raketą į Bardos miestą. Per šią ataką žuvo 21 civilis ir daugiau kaip 70 buvo
sužeista. Tarp žuvusiųjų Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacijos
(IFRC) savanoris.
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