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Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi: Müharibə Cinayətləri Davam Edir, Təxirəsalınmaz
Addımlar Atılmalıdır
Bakı İnsan Hüquqları Klubu (BİHK) əvvəlki günlərdə Dağlıq Qarabağda davam
edən münqaişə ilə bağlı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması, nəticədə
müharibə cinayətlərinin törədilməsi və bu kimi cinayətlərin dayandırılması barədə
bəyanatla çıxış etmişdi (əlavə edilir).
BİHK təəssüflə qeyd edir ki, beynəlxalq hüquq müdafiə ictimaiyyəti bu məsələyə
biganə yanaşaraq dəqiqliklə müəyyən edilməsi mümkün olan müharibə cinayətləri –
hərbi əməliyyatlar keçirilən ərazidən uzaqda olan Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində
mülki şəxslərə və obyektlərə raket hücumlarına, cəbhə xəttinə yaxın bir sıra regionlarda
mülki insanların və mülki infrastrukturun hədəfə alınmasına adekvat reaksiya nümayiş
etdirməmişdir. Nəticə etibarilə ciddi qınaq olmadığından müharibə cinayətlərinin
törədilməsi davam edir.
24 oktyabr 2020-ci il tarixdə Goranboy və Tərtər rayonları ərazisində mülki
infrastruktur Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket və ağır artilleriya atəşinə
tutulub. Tərtər rayonunun Kəbirli kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Orxan Rəhbər oğlu
İsmayılzadə yaşadğı evin raketlə hədəfə alınması ilə həlak olub. 17 oktyabr 2020-ci il
tarixdə Gəncə şəhərinin əhalinin sıx yaşadığı hissələri 27 sentyabr tarixindən sonra
üçüncü dəfə böyük dağıdıcılıq imkanları olan raketlə vurulub. Nəticədə 4-ü qadın, 4-ü
azyaşlı olmaqla 16 nəfər həlak olub, 40-dan yuxarı şəxs yaralanıb. BİHK monitorinq
nəticəsində müəyyən etmişdir ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən 24 oktyabr 2020-ci il
tarixinə qədər Ermənistan silahlı bölmələrinin atəşi nəticəsində 60-dan artıq mülki şəxs
qətlə yetirilmiş, 300 nəfərə yaxın şəxs isə yaralanmışdır.
BİHK bəyan edir ki, mülki əhali və infrastrukturun sistematik şəkildə vurulması
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ciddi pozuntusudur və müharibə
cinayətidir. Vurulmuş ərazilərin faktiki hərbi əməliyyatlar teatrından uzaq olması bu
pozuntuların ehtiyatsızlıqdan deyil, qəsdən törədildiyini, mülki obyekt və sakinlərin
şüurlu şəkildə hədəf alındığını göstərir.

BİHK bəyan edir ki, Ermənistan qoşulduğu Cenevrə Konvensiyaları və onlara
əlavə edilən Protokollarda təsbit edilmiş mülki əhalini və mülki obyektləri, həyat
əhəmiyyətli mülki infrastrukturu hədəfə almama və müharibə aparılmasının digər
şərtlərinə əməl etmə öhdəliyini icra etməlidir. Bu cür hücumlar həmçinin vətəndaşların
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə təsbit edilmiş fundamental hüquq və
azadlıqların kobud şəkildə pozulmasıdır.
BİHK beynəlxalq ictimaiyyəti beynəlxalq humanitar hüquq norma və
prinsiplərinin pozulması hallarının qarşısını almaq üçün əməli addımlar atmağa çağırır.
BİHK eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətini beynəlxalq və ya regional insan
hüquqları təşkilatlarını ölkə ərazisinə dəvət edərək fəaliyyətinə imkan yaratmağa
çağırır.
24 oktyabr 2020-ci il

