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Bölge Barışının emn yet ç n Azerbaycan
saldırganlığını Durdurun!
Basın Açıklaması
27 Eylül Pazar 2020 de Azerbaycan, Ermen stan Dağlık Karabağ (Arzach) sınır
hedefler ne karşı roketler , top atışlarını, hava bombardımanlarını dronları devreye
soktuğu yoğun b r kara ve hava saldırısı başlattı. Azerbaycan tarafı asker ve asker
araç-gereç bakımından ağır kayıplar verd .
Dağlık Karabağ Cumhur yet tarafının kaybı, 100 Asker b r hava savunma b r m , tank,
ve asker araçlardan oluşuyor. Bunun dışında s v llerden de ölü ve yaralılar
bulunmaktadır. Bunun dışında güney Arzach'ta bulunan Martun yerleş m nde küçük
torunuyla b rl kte b r büyük anne de hayatını kaybetm şt r. 28 Eylül de okullar, ana
okulları da dah l s v l hedeflere saldıran Azerbaycan dronları ve topçuları, yüzlerce s v l
nsanın yaralanmasına sebep olmuşlardır.
Azerbaycan’ın, Atzach’ı asker olarak ele geç rme g r ş m , 1994’te yapılan ateşkes
antlaşmasının Ermen stan’ı da kapsayan sınır boylarında s lahlı saldırılarla sürekl hlal
ed lerek sürdürülmes d r. Bu g r ş m n en tanınanı, 2016 yılında meydana gelen ve 200
asker n ölümüyle sonuçlanan dört-gün savaşıdır. 2020 Temmuz kalkışması da
Azerbaycan’ın ağır kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Azerbaycan‘ın en son Temmuz 2020‘de
Ermen stan‘a saldırması sonucu 16 nsan hayatını kaybetm şt r. Saldırı Azerbaycan‘ın
ağır kayıplarla vererek ger çek lmes yle sonuçlanmıştır. Bunun sonucu olarak
Azerbaycan, dozunu attırdığı savaş ve fet h retor ğ propagandasını rad kalleşt rmeye
başlamıştır.
Azerbaycan – Ermen stan anlaşmazlığının tar hsel köken , Arzach (Dağlık Karabağ)
bölges n n, %90’ı Ermen halkından oluşmasına rağmen Güney Kafkasya Sovyet
yönet m tarafından 1921 yılında Sovyet Ermen stan’ına bağlanmışken, Kemal st
Türk ye’n n müdahales sonucu 5 Haz ran 1921’de Azerbaycan Sovyet Cumhur yet ne
ger ver lmes ne dayanmaktadır. Bu keyf uygulamaya karşı ta k , Perestroyka dönem ne
kadar, ez c çoğunluğu teşk l eden Arzach Ermen halkının protestosu, Sovyet
Ermen stan’ı le b rleşme g r ş m ne kadar, onlarca yıl nazarı d kkate alınmamıştır.
Sovyet Anayasasına uygun olarak Ermen stan’la b rleşme g r ş m sonuçsuz kalan
Arzach Ermen halkı, Dağlık Karabağ Cumhur yet n n bağımsılığını lan etm şt r.
Azerbaycan’ın 26 b n nsanın hayatına, b r m lyona yakın nsanın da kaçışına ve
yet nden yurdundan sürgününe sebep olan asker ş ddetle (Ocak 1992’den Mayıs 1994’e
kadar) yen den fethetme g r ş m , yen lg yle sonuçlanmıştır.

Azerbaycan’ın asker saldırıları geçm şte olduğu g b bu gün de y ne Türk ye
Cumhur yet devlet tarafından desteklenmekted r. Azer ler ve Türkler k yarı devlet
ç nde örgütlenm ş b r m llet kabul eden, hayatını kaybetm ş esk başkan Haydar Al yev
doktr n ne uygun davranan TC kend s n , Azerbaycan ç n koruyucu güç kabul
etmekted r. Türk ye Savunma Bakanı, 2020 Temmuz sonunu Ermen stan’a karşı savaşta
hayatını kaybeden Azer şeh tler ç n nt kam açıklamasında bulunmuştur. Cumhur
başkanı Erdoğan da Azerbaycan’a destek sözü verm şt r. Erdoğan, Ermen stan
Cumhur yet n „bölgede barış ve huzuru bozan en büyük tehl ke olarak tanımlamıştır.“
Erdoğan Rej m aynı zamanda kend n , İsra l’e ve Yunan stan’a karşı olduğu g b
Sur ye’de, L bya’da ve bölgede İslam’ın çıkarlarını savunan koruyucu güç kabul
etmekted r. Güven l r kaynakların verd ğ haberlere göre TC ordu mensupları, Kuzey
Sur ye’den toplanan b nlerce İslam terör unsurları le b rl kte, Ermen stan’a karşı
savaşmaları ç n Türk ye üzer nden uçaklarla Azerbaycan’a göndermekted rler.
Reuters haber ajansının1 ver ler ne göre Kuzey Sur ye’den toplanan 4000 paralı İslam
terör elemanı, hal hazırda yürütülmekte olan savaşta Azerbaycan ç n savaşmaktadır.
Arzach devlet Başkanı Aray k Harutjunjan ve Savunma sözcüsü aktüel olarak yaptıkları
basın açıklamasında “Saldırının boyutu ve ağırlığı tanımlanamayacak derecede
kapsamlı” olduğunu bel rtt ler. “Türk ye’de mal ed len dronların devreye sokulmasının,
Soykırım sabıkalı TC devlet n n saldırıda akt f rol oynamasının, “küçük kardeş” adına
kr m nal akt v teler n n ve savaşı tırmandırmasının, dengeler tamamen Azerbaycan
leh ne değ şt rd ğ n , açıkça anlaşmazlıkların boyutunu bütün bölgey kapsayacak ve
destab l ze edecek boyuta ulaştırdığını” bel rtt ler.
ABD Dış şler Bakanlığı da dah l olmak üzere hem Rusya, hem de Fransa, tarafların
düşmanlıkları derhal sonlandırılmasını ve müzakereler ç n M nsk Grubu barış masası
başına dönülmes n stemekted rler.
İnsan Hakları Dernekler olarak b zler, Almanya Federal Hükumet n , özell kle de dış
şler bakanlığını Türk ye karşısında asker ve pol t k olarak Azerbaycan’a taraf
olmaktan derhal vaz geçmeye davet etmes n talep ed yoruz.
İnsan Hakları Dernekler olarak b zler, Almanya Federal Hükumet n , özell kle de dış
şler bakanlığını Türk ye karşısında asker ve pol t k olarak Azerbaycan’a taraf
olmaktan derhal vaz geçmeye davet etmes n talep ed yoruz. TC devlet n n,
Azerbaycan’a taraf olmamasının gerekl l ğ ve ac l yet , tar hsel olarak Ermen halkına
ve m lyonlarca Hr st yan halklara (Asur -Süryan , Helen-Pontoslu Helen) karşı şlem ş
olduğu, Osmanlı’dan devralıp b r yük olarak halen omuzlarında taşıdığı soykırım
suçundan kaynaklanmaktadır.
Arzach Ermen stan’ı ve çevres ç n kalıcı pol t k b r çözüm gerekmekted r. Sürekl
ger l m, sürekl savaş ve tehd t altında b r bölge olarak, kalıcı pol t k çözüm ç n Arzach,
doğrudan M nsk Grubu barış masasında yer n almalıdır.
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