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Latest view of Aghdam, cultural capital of 
Azerbaijan occupied by Armenian military forces 2 aprel 2016-cı il tarixində səhər erkən 

saatlardan başlayaraq Ermənistan silahlı 
qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdəki 
mövqelərindən təmas xətti boyunca 
insanların sıx yaşadığı əraziləri artilleriya 
qurğuları və iriçaplı silahlardan intensiv 
atəşə tutmuşdur.

Ermənistanın hücumları və sonrakı 
döyüş əməliyyatları nəticəsində təmas 
xətti boyunca 34 şəhər və kənd atəşə 
tutuldu, uşaqlar daxil olmaqla 6 mülki 
şəxs həlak olmuş və 33 şəxs ağır 
yaralanmışdır. Dövlət və şəxsi mülki-
yyətə ciddi ziyan dəymişdir. 

Ermənistan qəsdli şəkildə həyata 
keçirtdiyi bu hücumları ilə 1994-cü ildə 
elan edilmiş atəşkəs rejiminə və 
münaqişənin siyasi həlli perspektivlərinə 
zərbə vurmuşdur. 

5 aprel 2016-cı il tarixində Ermənistanla 
Azərbaycan arasında atəşkəs bir daha 
razılaşdırılmışdır. Buna baxmayaraq, 
Ermənistan iriçaplı pulemyotlardan, 
minaatanlardan, qumbaraatanlardan və 
artilleriya sistemlərindən istifadə edərək 
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqe-
lərinə və təmas xətti boyunca yerləşən 
şəhər və kəndləri atəşə tutmaqla atəş-
kəs rejimini pozmaqda davam etmişdir.
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Yaşamağa haqqım 
var idi, 

amma öldürüldüm... 

Tərtər rayonunun Ermənistan 
tərəfindən atəşə tutulması 
nəticəsində, işğal olunmuş 

Kəlbəcər rayonundan məcburi 
köçkün, 16 yaşlı Azərbaycanlı 
mülki şəxs Turanə Həsənova 

həlak olmuşdur. 
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Ağdam rayon Mahrızlı kəndində dağılmış evlərdən biri

Ağdam rayon Sarıcalı kəndində dağılmış evlərdən biri

Bombardman zamanı Ağdam rayon Bənövşələr kənd sakini 
Tofiq Nəibovun məhv edilmiş heyvandarlıq təsərrüfatı
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Artilleriya hücumu ilə dağıdılmış Sarıcalı kəndinin 220 
şagirdin təhsil aldığı orta məktəbi, Ağdam rayonu 
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• Ağdamda yaralanan 
mülki şəxslər
Ağdamda ümumilikdə 
18 nəfər yaralanmışdır

•
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Ermənistan artilleriyası 
mülki insanları hədəf alır!

28 aprel tarixində 
erməni bombardmanının 

nəticələri – Ağdam və 
Tərtər rayonlarında 

dağıdılmış evlər

Məhv olunmuş 
həyatlar...
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Ermənistan tərəfindən yaşayış məntəqələrinin 
bombardmanının mülki şəxslər arasında qurbanları
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Ermənistanın bombardmanı 
nəticəsində dağıdılmış qəbiristanlıq
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Ermənistanın raket mərmiləri
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Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmuş 
Azərbaycan vətəndaşına məxsus nəqliyyat vasitəsi erməni 

avtomobili kimi təqdim edilmişdir
Tərtər rayonunun sakini Cəlal Rəhimova məxsus avtomobil 
erməni artilleriyasının hücumuna məruz qalmışdır. Nəticədə 

Cəlal Rəhimov yaralanmış və avtomobildə olan sərnişin Orxan 
Rəhimov həlak olmuşdur.

Erməni tərəfi faktları saxtalaşdırmaqla 
beynəlxalq aləmi aldatmağa cəhd edirdi!



Ermənistanın Azərbaycan mülki 
əhalisinə və mülki obyektlərə birbaşa 
və qəsdən hücumları, o cümlədən 
Azərbaycan hərbi qulluqçularının 
cəsədlərinə qarşı qeyri-insani 
davranışı beynəlxalq humanitar və 
insan haqları hüququ, xüsusilə 1949-
cı il Cenevrə Konvensiyaları və 
Birinci Əlavə Protokolu, Silahlı 
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin 
mühafizəsi haqqında 1954-cü il 
Haaqa Konvensiyasının və onun 
Protokolları, Mülki və Siyasi 
Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, 
İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar 
haqqında Beynəlxalq Pakt, 
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-
insani, yaxud ləyaqəti alçaldan 
davranış və cəza növlərinə qarşı 
Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv edilməsi haqqında 
beynəlxalq Konvensiya, Uşaq 
hüquqları haqqında Konvensiya və 
İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqların müdafiəsi haqqında 
Konvensiyanın ciddi şəkildə 
pozulmasıdır.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
başladığı müharibənin səbəbləri və 
nəticələri göstərir ki, Ermənistanın 
münaqişə zamanı törətdiyi cinayətlər 
tək və ya təsadüfi akt deyil, əksinə, 
Ermənistanın qırğınlar törətmək üzrə 
geniş və sistemli sürətdə həyata 
keçirtdiyi siyasət və təcrübəsinin 
tərkib hissəsi idi. 

Azərbaycan Respublikası inanır ki, 
milli səviyyədə, eləcə də mövcud 
beynəlxalq hüquqi çərçivədə görülən 
davamlı tədbirlər Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı 
törədilmiş ağır cinayətlərə görə 
məsuliyyət daşıyan şəxslərin ədalət 
mühakiməsinə cəlb edilməsinə 
xidmət edəcək.
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