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Dünya birliyi Ermənistanın dövlət 

terrorizmi siyasətinə son qoymalıdır

– Elçin müəllim, Ermənistan 
beynəlxalq hüququn bütün 
prinsiplərini kobud şəkildə pozur 
və dinc azərbaycanlı mülki əhaliyə 
qarşı terror aktlarını törətməkdə 
davam edir. Bugünlərdə Kəlbəcərdə 
jurnalistlərin də qətlə yetirildiyi terror 
aktı barəsində sizin fikrinizi bilmək 
maraqlı olardı.

– Artıq dünya ictimaiyyətinə də 
bəllidir ki, Ermənistan 30 ilə yaxındır 
azərbaycanlılara qarşı dəhşətli terror akt-
ları törədir. Metroda, qatarda, avtobus-
larda törədilən bu vandalizm nəticəsində 
minlərlə dinc əhali həlak olmuş və 
sağlamlığını itirmişdir. Bu, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinin, o 
cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə 
Konvensiyasının kobud şəkildə pozul-
masıdır. Bir neçə gün əvvəl AZƏRTAC 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı 
və AzTV-nin operatoru işğaldan azad 
olunmuş torpaqlarda , Kəlbəcər rayonu-
nun Susuzluq kəndi ərazisində dağı-
dılmış yaşayış məntəqələrində xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirərkən erməni 
vəhşiliyinin qurbanı oldular. Jurnalistlərin 
də içərisində olduğu nəqliyyat vasitəsi 
tank əleyhinə minaya düşdü və 3 nəfər 
həlak oldu, 4 nəfər isə yaralandı. 

Erməni faşistlərinin dinc əhaliyə qarşı 
terror aktı təkcə bununla kifayətlənmir. 
Son 30 ildə, xüsusilə, 2020-ci il sent-
yabrın 27-dən noyabrın 10-dək, yəni 
44 gün ərzində dinc əhaliyə qarşı 
Ermənistan tərəfindən törədilmiş 
beynəlxalq cinayətlər onu təsdiq edir ki, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik 
təmizləmə, soyqırımı və dövlət terro-
rizmi bütün dünyanın gözü qarşısında 
davam edir. 2020-ci il oktyabrın 11-də 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə 
zonasından xeyli kənarda yerləşən, 
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri 
olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki 
çoxmənzilli yaşayış binasını gecə 
saatlarında raket atəşinə tutması 
nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər 
ölub,16 – sı qadın, 6-sı azyaşlı olmaqla 
34 nəfər yaralanıb (onlardan 10 nəfəri 
məktəblidir). Oktyabrın 15-də təcavüzkar 
Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 
Tərtərdə dəfn mərasimi zamanı 
qəbiristanlığı atəşə tutması nəticəsində 
4 nəfər həlak olub, 4 nəfər xəsarət 
alıb. Oktyabrın 17-də gecə saat 1-də 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni 
raket atəşinə tutması nəticəsində 52 
dinc sakin xəsarət alıb, 13 nəfər həlak 
olub ki, onların arasında 4-ü qadın, 3-ü 
azyaşlı uşaqdır. Ümumilikdə, Ermənistan 
ordusunun Gəncəyə oktyabrın 4-də, 
11-də və 17-də raket və ağır artilleriya 
hücumları nəticəsində 10-u qadın, 6-sı 
uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 
nəfər yaralanıb.

Cəzasızlığından istifadə edərək 
faşist ideologiyası yürüdən düşmənin 
cinayətləri davamlı olmuş, 2020-ci il okt-
yabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna 
“Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən 
atılan raket atəşləri nəticəsində 5 
nəfər mülki şəxs, o cümlədən azyaşlı 
uşaq həlak olub, 13 nəfər ciddi yara-
lanıb. Bunun ardınca, oktyabrın 28-də 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
Bərdə şəhərində dinc sakinlərin sıx 
olduğu əraziyə beynəlxalq hüquqla 
qadağan olunmuş kaset bombalarından 
istifadə edilməklə zərbələr endirilməsi 

nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-dən 
çox insan isə yaralanıb. Ermənistan or-
dusunun Bərdəyə 2 gün ərzində “Smerç” 
yaylım atəşli reaktiv sistemdən atılan 
raket atəşləri nəticəsində 26 nəfər həlak 
olub, 80-dən çoxu yaralanıb.

Ümumiyyətlə, bütün dünyanın gözü 
qarşısında dövlət terrorizmi siyasəti 
həyata keçirən Ermənistanın hərbi 
təcavüzü və beynəlxalq cinayətləri 
nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 27-dən 
noyabrın 10-dək, yəni 44 gün ərzində 
mülki insanlardan 90 nəfərdən çoxu 
həlak olub, onlardan 30 nəfərdən çoxu 
uşaqlar və qadınlardır. 400 nəfərdən çox, 
o cümlədən 100-dən çox qadın və 30-
dan çox uşaq yaralanıb.

– Otuz ildən çoxdur ki, erməni 
vandalizmi davam edir. Təcavüzkara 
qarşı təzyiq nəinki yoxdur, hətta 
Ermənistanın yürütdüyü faşizm 
ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik 
təmizləmə, dövlət terrorizmi və işğal-
çılıq siyasəti dünyanın gözü qarşısın-
da baş verir. Hələ də bu qanlı terror 
hadisələrinə seyirçi mövqedən yanaşı-
lır. Bunun səbəbini nədə görürsünüz?

– Son otuz ilin tarixinə qısa nəzər sal-
saq görərik ki, hələ Dağlıq Qarabağ işğal 
edilməmişdən əvvəl 1990-cı il martın 
24-də Ermənistanla sərhəd rayonu olan 
Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndi 
erməni terrorçu dəstələrinin silahlı hücu-
muna məruz qalmış, ermənilər tərəfindən 
kəndin günahsız mülki əhalisinə qarşı 
görünməmiş vəhşiliklər törədilmişdir. 
Erməni silahlı qruplarının bu genişmiq-
yaslı hücumu nəticəsində kənd işğal 
olunmuşdur. Bağanis Ayrım kəndində 
100-dən çox ev talan edilmiş və yandı-
rılmış, nəticədə 10 nəfər həlak olmuş, 
15 nəfərdən çox insan yaralanmışdır. 
Xüsusi strateji əhəmiyyətli Bağanis Ayrım 
kəndi İcevan-Noyamberyan avtomobil 

yolu üzərində yerləşdiyindən ermənilər 
tərəfindən bu kəndin işğalı xüsusi plan 
əsasında həyata keçirilmişdir. Bununla 
da 600 nəfərdən çox əhalisi və Qazax 
rayonunun Aşağı Əskipara, Quşçu 
Ayrım, Xeyrimli və Məzəm kəndləri ilə 
həmsərhəd, eləcə də Dağlıq Qarabağ-
dan xeyli kənarda yerləşən Bağanis 
Ayrım kəndi ermənilərin işğalçılıq siyasəti 
nəticəsində zəbt olunmuşdur. 

Erməni faşistləri uşaqlara qarşı da 

amansız olublar. XX əsrin sonundan 
başlayaraq keçən dövr ərzində, xüsusilə 
1988-1993-cü illərdə Ermənistan silah-
lı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda 
uşaqların qətlə yetirilməsi ilə bağlı 
kifayət qədər fakt var. 1989-cu ildə 
Kərkicahanda 9 yaşlı Nicat və 11 yaşlı 
Nadir İbrahimov ermənilər tərəfindən 
güllələnmişlər. Müharibənin ilk illərində 
Kəlbəcərdə 8 uşaq vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmişdir. 2011-ci ildə Ağdamda 9 
yaşlı Fariz Bədəlov, Tovuzda isə 13 yaşlı 
Aygün Şahmalıyeva ermənilər tərəfindən 
vəhşicəsinə öldürülmüşdür.

1992-ci il fevralın 13-17-də erməni 
silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun 
Qaradağlı kəndinə silahlı hücumu za-
manı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir 
götürülmüş, kəndin Bəylik bağı adlanan 
yerində ermənilər tərəfindən 33 nəfər 
güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və 
yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat 
quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsirlərin 
bir hissəsi Qaradağlı--Xankəndi yolu 
üzərində yerləşən erməni kəndlərində 
maşınlardan düşürülmüş və hamının 
gözü qarşısında güllələnmişdi. Daha 
sonra isə 2 nəfər Zəki bulağında, 2 nəfər 
Cəmiyyət kəndində öldürüldü. Əsirlikdə 
olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər 
əzab və işgəncələr verərək onları aman-
sızlıqla qətlə yetirdilər.

1992-ci il aprel ayının 7-dən 
8-nə keçən gecə Ermənistan silahlı 
birləşmələri Kəlbəcər rayonunun 130 
evdən ibarət Ağdaban kəndini tamamilə 
yandırmış, 779 nəfər dinc sakininə 
amansız işgəncələr vermişdir. Ağdaban 
kəndində ermənilərin həyata keçirdikləri 
soyqırımı nəticəsində 39 nəfər xüsusi 
qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların 
arasında 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 
azyaşlı uşaq, 7 qadın diri-diri odda yandı-
rılmış, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə 

ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir.
Füzuli rayonunun işğalı zamanı 

Horadiz yolunda tutulmuş 40 nəfər mülki 
şəxsin 29 nəfəri, Gorazıllı kəndindən 
götürülmüş girovların 40 nəfəri, Kəlbəcər 
rayonunun Başlıbel kəndindən girov gö-
türülmüş qoca, qadın və uşağın 29 nəfəri 
yerindəcə öldürülmüş, meyitlərə qarşı 
əxlaqsızlıq və vandalizm hərəkətlərinə 
yol verilmişdir. İz itirmək məqsədi ilə 
Kəlbəcər rayonunun “Tunel “ adlanan 
yerində güllələnən dinc sakinlər yük 
avtomobilinin üstünə yığılaraq maşın-
la birlikdə yandırılmışdır. Bu günahsız 
soyqırımı qurbanlarının az qala yarısı 
qadınlar və uşaqlar idi.

Tarixdə analoqu olmayan Xocalı 
faciəsi xüsusi qeyd edilməlidir. Həmin 
soyqırımında qətlə yetirilənlərdən 613 
nəfərdən 63-ü uşaq idi. Bu kütləvi qırğın, 
vandalizm aktı zamanı 56 nəfər xüsusi 
qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 
başları kəsilmiş, yaxud başlarının dərisi 
soyulmuş, gözləri çıxarılmış, hamilə 
qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. 
Bütün bunlar dünyada baş alıb gedən 
ikili standartların, islamofobiyanın, ayrı – 
seçkiliyin nəticəsidir. 

– Ermənistanın mülki Azərbaycan 
əhalisini, xüsusilə qadınları və 
körpə uşaqları qəddarcasına qətlə 
yetirməsi terrorun bu ölkədə dövlət 
siyasətinə çevrilməsindən xəbər verir. 
Beynəlxalq təşkilatlar isə hələ də 
susurlar...

– Faktlar rəsmi İrəvanın cinayətkar 
hakimiyyətinin və ümumi ictimai həyatın 
faşizm ideologiyasına büründüyünü və 
terrorun dövlət siyasətinə çevrildiyini 
təsdiqləyir. Ermənistan işğalla bağlı 
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi 
sənədlərin icra edilməməsini və onla-
rın kağız üzərində qalmasını görərək, 
beynəlxalq təşkilatlarda işğalçı ilə işğala 
məruz qalan arasında fərq qoyulma-
masından və işğalçı siyasətinə görə 
ona qarşı heç bir sanksiyanın tətbiq 
edilməməsindən ruhlanaraq qanlı 
cinayətlər törətməkdə davam edib. Belə 
ki, 2017-ci il iyulun 4-də Ermənistan 
silahlı qüvvələri Azərbaycanın Füzuli 
rayonunun Alxanlı kəndini 80 və 102 
millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı 
qumbaraatanlardan atəşə tutmuş və 
bu təcavüz nəticəsində 2 yaşlı Zəhra 
Quliyeva və nənəsi həlak olmuşlar. 2017-
ci il oktyabrın 24- nə olan məlumata 
görə, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi müddətində 1440 
nəfər əsir və girovluqdan azad edil-
mişdir ki, onların 278 nəfəri qadındır. 
Münaqişə nəticəsində 265 qadın itkin 
düşmüş, 98 qadın isə hələ girov kimi 
qeydiyyatdadır. Qeyd etmək vacibdir 
ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında 
Konvensiyasının qəbul edilməsindən 30 
ildən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1325 
saylı Qadınlar, sülh və təhlükəsizliklə 
bağlı qətnaməsinin qəbul olunmasından 
20 ildən çox vaxt keçir. Ancaq dünya 
birliyi, xüsusilə böyük güclər təcavüzkar 
Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr 
əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan 
torpaqlarından çıxması tələbini qoyma-
dılar. Bu səbəbdən, Ermənistanın hərbi 
təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan 
2020-ci il sentyabrın 27-dən BMT-
nin Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini 
rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək 
hüququndan istifadə edərək uğurlu və 
genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları 
həyata  keçirdi və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 27 il yerinə yetirilməmiş qalan 
qətnamələrini özü icra etdi.

Prezident, Ali Baş Komandan  İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan əks-
hücum əməliyyatı həyata keçirərək 
oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 17-də 
Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan şəhərinin 
işğalçılardan azad olunması ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə 
qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş 
qalan qətnaməni özü icra etdi.

Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli 
və prinsipial mövqeyi hərb meydanında 
olduğu kimi, diplomatiya meydanında 
da uğurları şərtləndirirdi. Azərbaycanın 
hərbi-diplomatik qələbəsi ilə nəticələnən 
44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində 
noyabrın 20-də Ağdamın, 25-də isə 
Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi 
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli 
bəyanatın müvafiq maddəsinin yerinə 
yetirilməsini, eləcə də münaqişənin 
hərbi-siyasi həllini müəyyənləşdirdi. 
Bunun davamı olaraq üçtərəfli bəyanatın 
müvafiq maddəsinə əsasən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 2020-ci il dekab-
rın 1-dən Laçın rayonundan çıxması 
Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları-
nın nəticəsi kimi qiymətləndirilir.

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin prinsipial 

mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər 
və əsaslı fikirlər döyüş meydanında 
Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi 
qələbələr diplomatiya meydanında da 
uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qa-
rabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik 
qələbəsini şərtləndirdi. 

Hərbi-diplomatik baxımdan məğlub 
olan Ermənistan və havadarları isə 
beynəlxalq hüquqdan, insan haqlarından, 
sülh danışıqlarının mühümlüyündən dəm 
vurmağa başlayıblar. Dövlət başçımı-
zın belələrinə cavabı qəti oldu : “Əgər 
beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş 
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək 
istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına 
görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 
etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə 
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların 
cəzasını verəcəyik, özümüz onları 
cəzalandıracağıq və bizim cəzamız 
ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır 
cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbi-
siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu 
cinayətkarları cəzalandıracağıq”.

Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq 
bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq işidir və 
Qarabağ Azərbaycandır!

Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru 
Elçin Əhmədovdur

Ermənistan öz faşist xislətindən əl çəkmir
Bu günlərdə Kəlbəcərin Su-
suzluq kəndinə gedən yolda 
iki jurnalistin və kənd üzrə 
icra nümayəndəsinin müavi-
ninin minaya düşərək həlak 
olması erməni faşizminin 
görünməmiş vəhşiliyinə əyani 
sübutdur. Görün neçə vaxtdır 
ki, Ermənistan Azərbaycanın 
təkidli tələblərinə baxmayaraq 
minalanmış ərazilərin xəritəsini 
təqdim etmir. Beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici dövlətlər 
hələ də bu məsələyə biganə 
yanaşır, Azərbaycanın haqq 
səsinə səs vermirlər.
Bu biganəliyin nəticəsidir ki, insan-

lar mina partlamasının qurbanı olublar. 
Az.TV-nin operatoru, şəhid Sirac 

Abışov Qubadlı rayonundan məcburi 
köçkün idi. Bu faciəli ölüm xəbəri 
qubadlıları çox sarsıtdı. Siracın 
işğaldan azad edilmiş kəndlərimizi 
dolaşaraq çəkilişlər aparması onun əsl 
vətənpərvər olduğunu təsdiq edirdi. 
Mən yaxşı bilirəm o böyük çətinliklə 
qardaşı, jurnalist Şirzadla işğaldan 
azad edilmiş doğma kəndlərində – 
Dondarlıda çəkilişlər aparmışdılar. 
Hətta sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən 
videogörüntülərdə Siracın Birinci Qara-
bağ müharibəsində Ağdamın Güllücə 
kəndindəki döyüşlərdə şəhid olmuş 

dayısı Həmzə Adıyevin plakatını və 
Azərbaycan bayrağını evlərinin qarşı-
sında asması məqamları əks olunub.

 Sirac Ağdamda, Füzulidə, 
Cəbrayılda və Zəngilanda çəkilişlər 
aparmış və həmin kadrlar televiziya 
vasitəsilə nümayış etdirilmışdir. Biz 
həmişə bu kadrları sevinc hissi ilə 
izləyirdik. Əfsuslar ki, qəhrəman yerli-
mizi itirdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin!

Prezidentin tapşırığı ilə jurnalistlərin 
yas mərasimləri yüksək səviyyədə 
təşkil olundu, Sumqayıtın Şəhidlər 
xiyabanında dəfn mərasimində 
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin köməkçisi--Prezident Administ-
rasiyasının Xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Milli 
Məclisin deputatları, Sumqayıt şəhər 
və  Qubadlı rayon icra hakimiyyətlərinin 
başçıları iştirak edirdilər. Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın rəsmi İnstaqram 
səhifəsində iyunun 4-də Kəlbəcərdə 
azərbaycanlı dinc mülki şəxslərin mina 
partlaması nəticəsində həlak olmaları 
ilə bağlı paylaşım etməsi şəhidlərin 
ailələri üçün böyük təskinlik oldu. 
Orada deyilir: 

"Azərbaycan Televiziyasının ope-
ratoru Sirac Abışovun, Azərbaycan 

Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) əməkdaşı Məhərrəm 
İbrahimovun və rayon icra hakimiyyəti 
başçısının Susuzluq kənd inzibati 
dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavi-
ni Arif Əliyevin Kəlbəcər rayonunda 
vəzifə borcunu yerinə yetirərkən 
minaya düşərək həlak olmaları barədə 
xəbəri dərin kədər hissi ilə qarşıladım. 
Müharibə başa çatdıqdan sonra azad 
olunmuş ərazilərdə 140 nəfərdən çox 
insan erməni işğalçılar tərəfindən qu-
raşdırılmış minalara düşüb. Onlardan 
27-si həlak olub. Günahsız insanla-
rın ölümünə görə bütün məsuliyyət 
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 
üzərinə düşür. Azərbaycan tərəfinin 
mina xəritələrinin təqdim edilməsi ilə 
bağlı çoxsaylı çağırışlarına baxmaya-
raq, Ermənistan bundan imtina edir 
və bununla da beynəlxalq humanitar 
hüququ pozmağa və Azərbaycana 
qarşı terror siyasəti həyata keçirməyə 
davam edir”.

Ermənistan bu təxribatları ilə xal-
qımızı qorxuda bilməz. Çünki “dəmir 
yumruq” yerindədir və hər zaman 
düşmənın başını əzməyə hazırdır.

Belə gözəl bir deyim var: “Şəhidlər 
ölməz, Vətən bölünməz”.

Allahverdi HAXVERDİYEV,  
YAP Qubadlı rayon təşkilatının 

sədri

Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya 
Şurası aparıcı media orqanlarını 

Ermənistana etiraz etməyə çağırıb
ABŞ-ın müxtəlif əyalətlərindən 

Amerika Azərbaycanlılarının Koordina-
siya Şurasında (ACCA) birləşən dias-
por təşkilatlarının liderləri Kəlbəcərdə 
azərbaycanlı jurnalistlərin faciəli şəkildə 
həlak olmaları ilə bağlı nüfuzlu KİV-lərə 
müraciət ediblər.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, "USA Today", BBC, 
CNN, "The New York Times", "The Guardian", 
"Washington Post", "Herald", "Newsweek", 
"Tribune" kimi media orqanlarına ünvanla-
nan müraciətdə deyilir: “10 noyabr 2020-ci il 
tarixli üçtərəfli sülh razılaşmasına baxmaya-
raq, Ermənistan bu müqaviləni və beynəlxalq 
öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqda davam 
edir. Azərbaycanın israrlı tələblərinə bax-
mayaraq, Ermənistan işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə yerləşdirdiyi mina xəritələrini təhvil 
verməkdən imtina edir. Üstəlik, Azərbaycanın 
yaşayış məntəqələrində və yollarında yeni 
minalar yerləşdirilməsi kimi məkrli məqsədlə 
diversant qruplarını ölkəmizin ərazilərinə 
göndərir. Bu məkrli və qeyri-insani siyasətin 
nəticəsində indiyədək 100-dən çox insan həlak 
olub və yaralanıb, iyunun 4-də isə azərbaycanlı 
jurnalistlər faciəli şəkildə həlak olub, bir neçə 
şəxs yaralanıb”.

Müraciəti Azərbaycan–Amerika İnteq-
rasiya Mərkəzinin rəhbəri Samir Novruzov, 

Azərbaycan–Nyu-York Assosiasiyasının 
rəhbəri Ercan Yerdələnli, Amerika Orta Qərb 
ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri 
Fərid Məmmədov, Amerika– Azərbaycan 
Qadınlar Assosiasiyasının rəhbəri Münəvvər 
Vahabova, Nyu-York Mədəniyyət Mərkəzinin 
rəhbəri Telman Cəlil, Yuta–Azərbaycan İcma-
sı nümayəndəsi Əsmər Qarayeva, Florida–
Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Esmira Bayra-
mova, Azərbaycan Dostluq Təşkilatının rəhbəri 
Adika İqbal, Minnesota– Azərbaycan Assosia-
siyasının rəhbəri Günel Rallis, Milli Musiqi və 
Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin rəhbəri Nərgiz 
Əliyarlı və Şimali Amerika Gənclər təşkilatının 
rəhbəri Aytac Qasımova imzalayıblar.
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