2020-ci ilin iyul ayında Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hücumu

2020-ci ilin 12-16 iyulunda
Tovuzda nə baş vermişdir?
12 iyulda Ermənistan-Azərbaycan beynəlxalq sərhədi
boyunca Azərbaycan növbəti dəfə Ermənistanın silahlı
hücumlarına məruz qalmışdır. Ardıcıl dörd gün ərzində
Ermənistan Azərbaycan hərbi mövqelərini və yaxınlıqdakı
yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya atəşinə tutmuşdur.
Ermənistanın hücumları nəticəsində Azərbaycan silahlı
qüvvələrinin on iki hərbçisi həlak olmuş, həmçinin hərbçilər
arasında yaralananlar da olmuşdur. Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən öldürülənlər arasında Ağdam kəndinin
76 yaşlı sakini, mülki şəxs Əziz Əzizov da vardır. Ağdam və
Dondar Quşçu kəndlərindəki fərdi yaşayış evləri və
xəstəxanalar daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının
Tovuz rayonunun mülki infrastrukturuna ciddi ziyan
dəymişdir.
12-16 iyul tarixlərində Ermənistanın hücumu heç də kortəbii
bir hərbi insident deyildi, əksinə Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı qanunsuz güc tətbiq edilməsinin
təzahürü olaraq Azərbaycanın yeni ərazilərini ələ keçirmək
məqsədi güdən daha bir qəsdən törədilmiş təcavüz aktı idi.
Ermənistanın o zamankı müdafiə naziri David Tonoyana
görə "əlverişli təhlükəsizlik vəziyyəti yaratmaq üçün
qabaqlayıcı zərbələr" və “yeni ərazilər uğrunda yeni
müharibə”ni nəzərdə tutan təcavüzkar hərbi doktrinaya
əsaslanan bu hücum əvvəlcədən hərtərəfli planlaşdırılmışdır.

Bölgənin mülki infrastrukturuna
ciddi ziyan dəymişdir
Tovuz rayonunun 6 yaşayış
məntəqəsinin 40 sakininin
əmlakına ziyan dəymişdir

Dondar Quşçu kənd sakini Abdullayeva Roza Asif
qızına məxsus həyətdə sahəsi 30 m2 olan
yardımçı tikili

Vahidli kəndinin sakini 1960-cı il təvəllüdlü
Məmmədov Arif Əli oğlunun həyətinə düşən
mərminin nəticəsi

1948-ci il təvəllüdlü Quliyev
Əziz Əli oğlunun evi

Əlibəyli kəndi, sahəsi 40 m2
olan köməkçi tikilinin
həyətyanı sahəsi

Belə bir təcavüzkar hərbi doktrinaya uyğun olaraq
Ermənistan tərəfindən beynəlxalq sərhəd boyunca
qəsdən həyata keçirilmiş 12 iyul hücumu bir neçə hərbi
və siyasi hesablamalara əsaslanmışdır:
Azərbaycanın sərhədin işğal olunmamış hissəsini tədricən
hərbisizləşdirmək və Dövlət Sərhəd Xidmətinin nəzarəti altına
vermək qərarı fonunda sərhəd Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana “qəfil zərbə” endirmək üçün ən əlverişli yer kimi
nəzərdən keçirilirdi.
Hücumlar Azərbaycanın kritik enerji və nəqliyyat infrastrukturu
fəaliyyət
göstərdiyi
bölgədə
törədilmiş
və
beləliklə
Azərbaycandan enerji resursların təchizatı üçün təhdidlər
yaratmış olurdu.
Sərhədboyu hücumları müşayiət edən Ermənistanın mütəşəkkil
təbliğatı Azərbaycan Respublikasının guya Ermənistan
ərazisinə hücumlar etdiyinə dair rəy yaratmaq məqsədini
güdürdü və beləliklə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə
üçüncü tərəfləri cəlb etməyə çalışırdı.
Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı beynəlxalq sərhəddə 2020-ci ilin iyulda
baş vermiş hərbi eskalasiyaya toxunaraq aşağıdakıları
bildirmişdir: “2020-ci ilin iyulu bizim Azərbaycanla müharibəyə
hazır olduğumuzu göstərdi” və “nəticədə döyüşməyə və daha
əlverişli şərtlər əldə etməyə çalışmağa qərar verdik ”(https://
news.am/eng/news/613673.html). Beləliklə, iyul hücumundan
sonra erməni tərəfi hərbi təxribatlarını davam etdirdi. Bu
təxribatlar o cümlədən 2020-ci ilin avqust ayında Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təxribat-kəşfiyyat qrupunun Azərbaycanın
Goranboy rayonu istiqamətində atılması və 2020-ci ilin
sentyabrında Azərbaycana qarşı hücumda özlərini büruzə verdi.

