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Terrorçu dövlətin terror siyasəti 

 

Son bir ay ərzində müzəffər Azərbaycan ordusu ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərini azad 

etməkdədir. Ermənistan silahlı “qüvvələri” Azərbaycan ordusu ilə döyüşlərdə uduzaraq geri 

çəkilməkdədir. Döyüş meydanında tab gətirməyən düşmən İkinci Qarabağ müharibəsinin demək olar 

ki, ilk günlərindən 90-cı illərdə olduğu kimi millətimizin və dövlətimizin iradəsini qırmaq məqsədi 

ilə Azərbaycanın sivil əhalisini hədəfə almaqla öz çirkin və şərəfsiz terror siyasətini davam etdirir. 

Məğlubiyyəti ilə barışmaq istəməyən Ermənistan dövləti döyüş xəttindən uzaq olan Tərtər, 

Migəçevir, Gəncə, Bərdə və başqa Azərbaycan şəhər və kəndlərində yaşayan və hərbi əməliyyatlarda 

iştirak etməyən sivilləri hədəfə alır. Atəşin əksər hallarda ballestik raketlər vasitəsi ilə məhz 

Ermənistanın ərazisindən aparılmasının digər məqsədi isə təxribat xarakteri daşıyır.  

Azərbaycanın şəhər və kəndlərini 

hədəfə almaqla Ermənistan haki-

miyyəti Azərbaycanı onun ərazisini 

hədəfə almağa təhrik edir.  Bu cür 

təxribatların məqsədi isə Ermən-

istanın üzv olduğu Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı 

ölkələrini və ilk növbədə Rusiyanı 

münaqişəyə cəlb etməkdir. Belə bir 

halda demək olar ki, düşmən cəbhədə 

vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək üçün 

hətta ərazisində yaşayan vətəndaş-

larının həyatını zərbə altına qoymağa 

hazırdır. Belə çirkin əməllər Ermənistanın dövlət səviyyəsində apardığı siyasətin bir hissəsi olub və 

olmaqdadır. 

Ballistik raketlərin dinc əhali əleyhinə tətbiq edilməsinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bütün 

beynəlxalq konvensiyalar belə əməlləri qadağan edir. Bunu tətbiq edən dövlətlər və şəxslər mütləq 

şəkildə Beynəlxlaq Hərbi Tribunal qarşısında cavab verməlidir. Qeyd edək ki, Ermənistan 

ərazisindən buraxılan ballistik raketlərin Azərbaycanın şəhər və kəndlərinə düşməsini təsadüfi 

hal  adlandırmaq olmaz. Çünki raket silahları, yəni Toçka-U, R-17 SKAD tipli operativ taktiki raket 

sistemlərinin istifadəsi zamanı hədəfin rəqəmsal koordinatları daxil edilir və onlara döyüş tapşırığı 

verilir. 
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Belə bir halda Azərbaycanın dinc əhalisinin Ermənistanın siyasi və yaxud hərbi rəhbərliyi 

tərəfindən qərəzli şəkildə hədəfə alınmasında məsuliyyət onların üzərinə düşür. Xüsusən də qeyd 

etmək lazımdır ki, raket zərbələrinin əksəriyyəti məhz humanitar məqsədli atəşkəsin elan 

olunmasından dərhal sonra Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə endirildi. Bu cür raket zərbələrinin 

endirilməsi və mülki insanlara qarşı terror aktının törədilməsi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinin, o cümlədən Cenevrə Konvensiyasının, xüsusilə də Müharibə zamanı mülki əhalinin 

müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyasının müddəalarının kobud şəkildə 

pozulması deməkdir. Başqa sözlə bu beynəlxalq cinayətdir və beynəlxalq terrorizmdən başqa bir şey 

deyil. Maraqlıdır ki, dünya ölkələri və ictimaiyyəti Ermənistanın bu cür cinayətləri törətməsi 

faktlarını görərək onu nə qınayır, nə də ona qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Əksinə bir çox ölkələr bu 

terrorist dövləti hələ də silahlandırır. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alıb, ölkəmizin Baş prokurorluğu və digər hüquq mühafizə 

orqanları rəsmi qaydada Beynəlxalq Hərbi Tribunala müraciət etməli, faktlar və dəlilləri təqdim 

etməli və Ermənistanın terrorçu hakimiyyətinin məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olmalıdır. 

Qarabağ döyüşlərinə PKK və ASALA terrorçularının cəlb edilməsi faktı Ermənistanın terrorçu 

dövlət olmasının daha bir sübutdur. Bildiyimiz kimi, ASALA 1975-ci ildən etibarən fəaliyyət 

göstərən erməni terror təşkilatıdır. 1980-ci illərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində çoxlu sayda terror 

aktı törədən bu təşkilatın yaraqlıları indi də Qarabağ ərazisində millətimiz və ölkəmiz əleyhinə 

fəaliyyətini davam etdirir. Muzdlu PKK terrorçularının isə Qarabağ ərazisinə gətirilməsində məqsəd 

döyüş təcrübəsi olan terroristlərin ordumuza qarşı hərbi əməliyyatlarda üstünlüyün təmin edilməsidir. 

Digər tərəfdən həm Ermənistan həm də PKK üçün Türkiyə və türk dünyası düşmən hesab edildiyi 

üçün bu məsələdə də PKK-nın və Ermənistanın maraqları üst-üstə düşür. PKK rəhbərliyi ilə 

Ermənistan arasında danışıqlar hələ müharibədən qabaq yəni 2020-ci ilin iyun ayından başlamışdır. 

Hal-hazırda  əldə edilən çoxsaylı məlumatlara əsasən PKK terrorçuları Azərbaycan ordusu əleyhinə 

döyüşlərdə aktiv iştirak edir. 

Bütün bunları nəzərə alsaq demək olar ki, Ermənistan beynəlxalq terrorizmi dəstəkləyən və 

terrorizmi öz məqsədləri üçün istifadə edən terrorçu dövlətdir. Ümid edək ki, Ermənistanın bu 

fəaliyyəti yaxın zamanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qarşısı alınacaq və terrorçuluq 

fəaliyyətində  bilavasitə iştirak edən şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcəkdir. 
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