Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın)
Tərtər şəhər qəbiristanlığında dəfn mərasiminə toplaşmış
mülki şəxslərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindənağır
artilleriya atəşinə tutulmasının ildönümü ilə əlaqədar
BƏYANATI
Məlumdur ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində Ermənistan
tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif mülki yaşayış məntəqələri atəşə
tutulmuş, bir çox hallarda hətta uzaqmənzilli raketlərdən istifadə
edilmişdir. Həmin müharibə dövründə Azərbaycanın Tərtər rayonu
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq ən çox atəşə
məruz qalan bölgə olmuşdur.
Ötən il 15 oktyabr tarixində isə Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti
dəfə beynəlxalq humanitar hüquq qaydalarını pozaraq, dəfn mərasimi
zamanı Tərtər şəhər qəbiristanlığını qəsdən ağır artilleriya atəşinə
tutmuşdur. Nəticədə vəfat etmiş yaxınlarının dəfnində iştirak edən 4
mülki şəxs həlak olmuş, 4 nəfər isə ciddi xəsarət almışdır.
Həmin vaxt bu cinayət aktı ilə əlaqədar nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlara, dini liderlərə və dünya ictimaiyyətinə açıq müraciət
ünvanlayaraq, bu vandalizm və barbarlıq hadisəsi barədə ətraflı
məlumat vermişdik. Müraciətdə Ermənistanın beynəlxalq humanitar
hüquq normalarını, o cümlədən “Müharibə qurbanlarının müdafiəsi
haqqında” 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının tələblərini
növbəti dəfə kobud şəkildə pozması faktı ilə əlaqədar beynəlxalq hüquqi
məsuliyyət müəyyən edən təcili tədbirlərin görülməsi ilə bağlı çağırış
edilmişdi.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların nümayəndələri də
həmin hadisədən hiddətlənərək, bu kimi terror aktlarına öz ciddi
etirazlarını bildirmiş və bununla əlaqədar aidiyyəti üzrə beynəlxalq
qurumlara müraciət etmişlər.
Lakin təəssüflər olsun ki, təqdim olunmuş təkzibolunmaz sübutlara
baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən hərbi əməliyyatlar zamanı törədilmiş
digər çoxsaylı müharibə cinayətləri kimi bu əmələ də beynəlxalq
səviyyədə hüquqi qiymət verilməmişdir.

Ermənistanın insanların mənəvi dəyərlərinə toxunmaqla dini inanc
yerlərini və qəbiristanlıqları intensiv şəkildə atəşə tutması, qəbirlərə qarşı
vandalizm aktları törətməsi monoetnik dövlət olaraq digər millətlərə və
dinlərə mənsub insanlara qarşı dözümsüz münasibətini bir daha sübut
etmişdir. Böyük təəssüf hissi ilə bildirmək istərdim ki, torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsindən sonra həmin ərazilərdə bu kimi daha çox
hallar üzə çıxmış, azərbaycanlıların qəbirlərinin dağıdılması, təhqir
edilməsi, qazılması, talan olunmasına dair sübutlar aşkarlanmışdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtərdə dəfn mərasiminə
toplaşmış mülki şəxslərin ağır artilleriya atəşinə tutulmasının birinci
ildönümü ilə əlaqədar bir daha beynəlxalq təşkilatlara, dini liderlərə və
bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək, Azərbaycanın mülki
əhalisi arasında tələfata, maddi-mənəvi və dini dəyərlərə qarşı
hörmətsizliyə səbəb olmaqla, sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər,
müharibə cinayətləri, terror və digər vandalizm aktları törətməklə insan
hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına rəvac vermiş
Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinə qarşı beynəlxalq hüquqi
məsuliyyət müəyyən edən zəruri tədbirlər görməyə çağırıram.
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