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Akademik Isa Həbibbəyli 

 

Beynəlxalq aləm Ermənistanın mülki əhalini qətlə yetirməsi ilə bağlı mövqe 

nümayiş etdirmir  

 

 Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında aralarında qadınlar, uşaqlar, 

qocalar da olmaqla, mülki əhalini gülləbaran edərək onları qətlə yetirir, evlərini 

dağıdır. Çox təəssüf ki, beynəlxalq aləm, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələ 

ilə bağlı obyektiv bir mövqe nümayiş etdirmir. 

Beynəlxalq aləmin belə mövqeyi onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ya 

ümumiyyətlə çalışmadığını, ya da Ermənistanın xeyrinə çalışdığını göstərir. 

Azərbaycanın mülki əhalini 

hədəf almadığını buna 

baxmayaraq, Ermənistan 

ordusu Gəncə, Mingəçevir, 

Ağdam, Füzuli, Tərtər və 

digər başqa ərazilərdə dinc 

insanalrı atəşə tutur və bu 

siyasətini davam etdirir. 

Sentyabrın 27-dən indi-

yədək Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin atdığı raket və 

ağır artilleriya hücumları 

nəticəsində 65 nəfər həlak 

olub. Onlardan 18-i qadın, 

10-u uşaqdır. İndiyədək 

yaralanan 297 nəfər mülki 

şəxslərin də 69-u qadın, 32-

si uşaqdır: 

"Ermənistanın bu siyasətini davam etdirməsi onun döyüş meydanındakı 

məğlubiyyətinin təzahürüdür. Ermənistanın mülki əhalini atəşə tutmasına beynəlxalq 

ictimaiyyətin göz yumması isə çox narahatedici məsələdir. Hesab edirik ki, dünya 

Ermənistanın bu vandalizminə qarşı kəskin etirazını bildirməlidir”. 
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                                                                               Academician Isa Habibbayli 

 

The international world does not show a position regarding the killing of the         

civilian population by Armenia 

 

In front of the eyes of the international community, Armenia shoots the civilian 

population, including women, children and the elderly, killing them and destroying 

their homes. It is a pity that the international world, including the Minsk group of the 

OSCE, does not show an objective position on this issue. 

Such a position of the international world shows that it either does not work at all 

to settle the Nagorno-Karabakh conflict, or it works for the benefit of Armenia. 

Despite the fact that Azerbaijan does not target the civilian population, the 

Armenian army fires at civilians in Ganja, Mingachevir, Aghdam, Fuzuli, Tartar and 

other areas and continues this policy. From September 27 until now, 65 people were 

killed as a result of rocket and heavy artillery attacks launched by the Armenian armed 

forces. 18 of them are women and 10 are children. Of the 297 injured civilians, 69 are 

women and 32 are children: 

"The continuation of this policy by Armenia is a manifestation of its defeat on the 

battlefield. The fact that the international community turns a blind eye to Armenia's 

firing on the civilian population is a very disturbing issue. We believe that the world 

should strongly protest against this vandalism of Armenia." 

 


