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Ermənistan və erməni lobbisinin azad sözü boğmaq məqsədilə Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsini obyektiv işıqlandıran beynəlxalq media orqanlarına və 

jurnalistlərə qarşı təhdid və təzyiqləri haqqında 

Hesabat 

27 oktyabr – 10 noyabr 

 

    Ermənistanın işğalçılıq siyasətini, təcavüzkarlığını, terrorçu dövlətin Azərbaycanın 

dinc əhalisinə qarşı təxribatlarını, terror aktlarını ifşa edən, Azərbaycanın ədalətli 

mövqeyini işıqlandıran xarici media orqanları erməni lobbisi tərəfindən hədəfə alınır, 

onlar ölümlə təhdid edilir. Hətta neytral, balanslı mövqe nümayiş etdirən, Ermənistanın 

və erməni diasporunun maraqlarına cavab verməyən medianı, siyasətçiləri, ictimai 

fəalları hədəfə almaqda davam edir. Ən qəribəsi də odur ki, bu yolverilməz hallar əsasən 

Avropa ölkələrində yaşanır. 

  İlk olaraq məlumat üçün bildiririk ki,  sentyabrın 27-də Ermənistan Azərbaycana qarşı 

növbəti hərbi təxribat törədib. İşğal olunmuş ərazilərimizdə yerləşən Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycan ordusunun bütün cəbhə xətti boyunca mövqelərini və cəbhə 

bölgəsində yerləşən yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından istifadə 

etməklə intensiv atəşə tutmuş, nəticədə mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilərimiz 

olub. Beynəlxalq hüquqa, xüsusən özünümüdafiə hüququna əsaslanaraq Azərbaycan 

Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində əks-

hücum əməliyyatına başlayıb. 44 gün davam əməliyyat nəticəsində Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bərpa olundu. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 

Ermənistanın baş naziri birgə bəyanat imzaladılar. Birgə bəyanatda Ermənistan öz 

üzərinə öhdəlik götürüb ki, qarşıdakı 20 gün ərzində Ağdam, Kəlbəcər və Laçın 

rayonlarından qoşunlarını çıxaracaq. Həmçinin bölgədə sülhyaratma prosesi Rusiya və 

Türkiyənin birgə iştirakı ilə təmin ediləcək, sülhməramlıların əraziyə gəlməsi Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması ilə sinxron qaydada 

aparılacaq. 

  İşğal olunmuş ərazilər azad edildikdən sonra, işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına 

qarşı barbar münasibəti sübut edən getdikcə daha çox yeni faktlar üzə çıxır. Beynəlxalq 

ekspertləri cəlb etməklə foto və video materiallar, həmçinin digər maddi sübutlar 

əsasında biz işğal olunan ərazilərdə inventarlaşma və zərərin qiymətləndirilməsi işləri 

aparılacaq. 

  Son hadisələr başlamazdan əvvəl Azərbaycan bir neçə dəfə Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı yeni müharibə başlamaq niyyəti barədə dünya ictimaiyyətinə xəbərdarlıq edib. 

Müxtəlif televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrdə, həmçinin BMT tribunasından 
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çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti təcavüzkar dövlətin dayandırılmasının zəruriliyini 

bildirib.  

   2018-ci ildən başlayaraq Ermənistanın yeni hərbi-siyasi rəhbərliyi məqsədyönlü 

hərəkətləri ilə danışıqlar prosesini tamamilə məhv etməyə çalışır. Ermənistan Baş 

nazirinin bəyanatları və hərəkətləri, o cümlədən danışıqlar formatını dəyişdirmək 

cəhdləri, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deməsi, Şuşa şəhərində qeyri-qanuni 

rejiminin rəhbəri üçün dırnaqarası andiçmə mərasiminin keçirilməsi, qondarma 

“parlamentin” Şuşaya köçürülməsinə dair təhrikedici qərar, hərbi könüllü dəstələrin 

yaradılması barədə bəyanat, işğal altındakı ərazilərdə hərbi təlimlərin keçirilməsi, eləcə 

də Yaxın Şərq bölgəsindən, əsasən də Suriya və Livandan olan etnik ermənilərin işğal 

olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşdırılması siyasəti buna sübutdur. 

   ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrin dövlət başçılarının işğal olunmuş 

ərazilərdə status-kvonun qəbuledilməzliyi barədə bəyanatlarına baxmayaraq Ermənistan 

hökumətinin destruktiv hərəkətlərinin məqsədi status-kvonun saxlanılması idi. 

Azərbaycan həmişə münaqişənin danışıqlar masası arxasında həll edilməsinə sadiq olub. 

Ancaq Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə danışıqlar prosesini pozub. Belə ki, 

Ermənistan son bir ayda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin vasitəçilik 

səyləri nəticəsində əldə olunmuş humanitar əsaslarla atəşkəs rejimini üç dəfə kobud 

şəkildə pozub. Rusiya Federasiyası Prezidentinin təşəbbüsü ilə Xarici İşlər nazirlərinin 

Moskva Bəyannaməsinin qəbul edilməsindən cəmi bir gün sonra – oktyabrın 11 gecə 

saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədəki 

yaşayış məntəqələrinə raket hücumu həyata keçirib. 

   Ermənistan silahlı qüvvələri kaset və fosfor bombaları kimi qadağan olunmuş silah-

sursat növlərindən istifadə edərək, Azərbaycanın cəbhə bölgələrini davamlı top atəşi 

altında saxlamağa davam edib. Döyüş bölgəsindən kənarda yerləşən bölgələrə də raket 

zərbələri endirilib. 

                                                                                                                                                                  

    Azərbaycanda minlərlə yaşayış evi və yüzlərlə mülki infrastruktur obyekti, o 

cümlədən çox sayda məktəb və uşaq bağçası dağıdılıb və zədələnib. Mingəçevir 

şəhərində Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin raket hücumlarına məruz qalıb. 

                                                                                                                                        

    Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın 

həm öz ərazilərindən, həm də Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən “Tochka-U”, 

“Elbrus” və digər sistemlərdən istifadə 

etməklə həyata keçirdiyi raket və artilleriya 

atəşləri yaşlı insanlar, qadınlar və 11 uşaq 

daxil olmaqla 93 mülki şəxsin həlak olmasına 

səbəb olmuş, 407 mülki şəxs yaralanıb. 

 (Azərbaycan Respublikası 

Prokurorluğunun açıqladığı yekun 

statistika) 

                                                    

  Gecə saatlarında Gəncə və Bərdə şəhərlərinin ballistik raketlərlə bombalanması 

nəticəsində 53 mülki şəxs həlak olmuş, 245 nəfər yaralanıb.  

  Ermənistanın törətdiyi belə hərbi cinayətləri dünya mətbuatı geniş işıqlandırılıb. Lakin 

erməni diasporu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında həqiqətləri işıqlandıran, 

obyektiv məlumat yayan, hətta neytral mövqe nümayiş etdirən, Ermənistanın və erməni 
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diasporunun maraqlarına cavab verməyən media orqanlarını, jurnalistləri, ictimai fəalları 

hədəfə götürür, onlara ciddi təzyiqlər göstərirlər. Erməni lobbisi azad sözü basqı altında 

saxlamağa çalışaraq münaqişə ilə bağlı obyektiv və neytral mövqe göstərən jurnalistləri 

ölümlə hədələyir, təhdid və təhqir edir.  

  Belə nümunələrdən biri Fransanın 

TF1 kanalının əməkdaşı xanım 

Liseron Budulun hazırladığı reportajla 

bağlıdır. Belə ki, xanım Budul 

Azərbaycana səfər edərək Gəncə, Bərdə, 

Tərtər və digər yaşayış məntəqələrində 

Ermənistanın mülki əhalimizi artilleriya 

və raket atəşinə tutmasının şahidi olub 

və bu haqda obyektiv reportaj 

hazırlayıb.  

 

   Beyləqan və Füzuli rayonlarında 

olarkən, Azərbaycan Jurnalistlər 

Şəbəkəsi İctimai Birliyinin təmsilçisi  

olaraq mən də xanım Budulun və onu 

müşayət edən operatorun fəaliyyətini 

müşahidə etmişəm. O, cəsur, peşəkar və 

işini sevən bir jurnalistdir.  

   TF1 televiziya kanalının jurnalisti 

Liseron Budul cəbhə xəttində olub və 

Azərbaycan əsgərləri ona ermənilərin 

silah və sursatlarını qoyub qaçdığını söyləyiblər. Azərbaycan ordusunun sona qədər 

gedəcəyini və torpaqlarımızın hər qarışını azad edəcəyini vurğulayıblar. Reportajda 

əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı olan insanların, gənclərin, uşaqların “Qarabağ, 

Qarabağ” deyərək, bayram əhval ruhiyyəsində olduğu əks olunub. Jurnalist yeraltı təbii 

ehtiyatlarla zəngin olan ölkəmizin güclü ordusu olduğunu vurğulayıb.  

      Reportajda cəbhə xəttinə yaxın yerlərdə insanların gündəlik həyatının çətin olduğu, 

onların erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulduğu göstərilib. Qadın və uşaqların 

yeraltı xəndəklərdə sığınacaq tapdığı diqqətə çatdırılıb. Mülki əhalinin evlərinin, mal-

qarasının məhv edildiyi göstərilib.  Ölənlər və yaralananlardan danışılıb. Ermənilərin 

dinc əhalini fasiləsiz atəşə tutduğu bildirilib. 

 

    

   Reportajın linki : https://www.youtube.com/watch?v=tZCRfq8eoZo 

https://www.youtube.com/watch?v=tZCRfq8eoZo
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 Jurnalist Ermənistandan birbaşa Gəncənin mərkəzində yaşayış massivinin iki raketlə 

bombalanmasından danışaraq, dağılmış evləri göstərib.Erməni bombardımanı nəticəsində 

uşaq və qadın olmaqla 15 nəfərin həlak olduğunu və 50-dən çox dinc sakinin 

yaralandığını vurğulayıb. 

    

  TF1 televiziya kanalında Azərbaycanla bağlı yayımlanan 3 dəqiqəlik reportaj erməni 

lobbisinə böyük zərbə olub. Erməni lobbisinin üzvləri sosial şəbəkələrdə TF1 televiziya 

kanalı haqqında təhqiramiz fikirlər, hədələr səsləndiriblər. TF1 kanalının reportajı erməni 

lobbisinin yaydığı məlumatların saxta olduğunu bir daha üzə çıxardıb. 

   Reportaj yayımlandıqdan sonra Fransadakı erməni lobbisinin üzvləri xanım Liseron 

Budula və TF1 kanalının qarşı total hücum və təzyiqlər edib və jurnalisti ölümlə 

hədələyiblər. Liseron Budul Fransanın erməni icması tərəfindən Facebook və Twitter 

sosial şəbəkələri üzərindən güclü nifrət dolu saysız mesajlarların hədəfinə çevrilib və onu 

« genosid törədənlərin fahişəsi » kimi qələmə veriblər.  

    Fransadakı erməni 

təşkilatları koordinasiya 

şurasının (CCAF) 

həmsədri Papazyan öz 

twitter səhifəsindən cəbhə 

bölgəsindən ədalətli reportaj 

təqdim edən televiziyaya 

qarşı kütləvi etirazlara 

çağırışlar edib. Hətta 

kanalın boykot edilməsi 

barədə təkliflər irəli sürülüb. 

  Eyni zamanda jurnalisitin telefon nömrəsi əldə edildikdən sonra WhatsApp üzərindən 

də təzyiqə məruz qaldığı deyilir. Televiziya kanalı da həmçinin sistematik olaraq, sosial 

şəbəkələr, elektron poçt ünvanı və telefon zəngləri ilə narahat edilib. Nəticədə TF1 

həmin reportajın yayımını dayandırmaq və onu sistemdən silmək məcburiyyətində qalıb. 

Bununla belə kanala qarşı etirazlar hələ də davam edir. 

   Hətta TF1 kanalının rəhbər şəxslərindən bəzilərinin ermənilər tərəfindən başlarının 

kəsilməsi təhdidi ilə üzləşdiyi bildirilir.  "Sərhədsiz Reportyorlar" Təşkilatı reportajın 

müəllifi olan jurnalistin kəskin tənqid olunduğunu və ona qeyri-etik, nifrət dolu mesajlar 

göndərildiyini bildirib və bu hadisəni qınayıb.   

"Sərhədsiz Reportyorlar" Təşkilatı rəsmi saytı: https://rsf.org/fr/actualites/une-

journaliste-auteure-dun-reportage-sur-le-conflit-au-haut-karabakh-violemment-

prise-partie-en 

https://rsf.org/fr/actualites/une-journaliste-auteure-dun-reportage-sur-le-conflit-au-haut-karabakh-violemment-prise-partie-en
https://rsf.org/fr/actualites/une-journaliste-auteure-dun-reportage-sur-le-conflit-au-haut-karabakh-violemment-prise-partie-en
https://rsf.org/fr/actualites/une-journaliste-auteure-dun-reportage-sur-le-conflit-au-haut-karabakh-violemment-prise-partie-en
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 Ancaq maraqlıdır ki, özünü söz azadlığının müdafiəçisi hesab edən Fransa hökuməti bu 

məsələdə susur və jurnalisti müdafiə etmir.  

  Xatırladaq ki, Fransa, “Şarl Ebdo” jurnalında dünyanın üç səmavi dinindən birinin 

peyğəmbərinin karikaturasına söz azadlığı kimi yanaşmışdı. “Şarl Ebdo” nəşri ilə bağlı 

baş vermiş hadisə zamanı dünya müsəlmanlarının çoxsaylı etirazına məhəl qoymayaraq, 

demokratik azadlıqların müdafiəsinə qalxan Fransa hökumətindən analoji mövqeni 

təəəssüf ki, biz Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı reportaj hazırlamış və daha sonra erməni 

lobbisi tərəfindən ölümlə hədələnən Fransanın "TF1" kanalının əməkdaşı Liseron Budula 

münasibətdə müşahidə etmədik. Baxmayaraq ki, Fransa hökuməti erməni terrorunun 

qarşısının alınması istiqamətində mütləq zəruri işlər görməli idi. Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi ilə bağlı balanslı reportaja erməni lobbisinin açıq təhdidlərinin artması və 

buna adekvat reaksiyanın verilməməsi bizdə dərin təəssüf və təəccüb hissi doğurur. 

   Fransanın “TF-1” kanalından sonra, oxşar təhdidlər ABŞ-ın “The New York Times” 

qəzetinin redaksiyasına qarşı olub. Erməni lobbisinin üzvləri qəzetinin 

redaksiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar erməni bayraqları və 

“Qarabağ münaqişəsinin düzgün işıqlandırılması” tələbi ilə redaksiyanın binasının önünə 

gəliblər.  Etirazçıların narazılığına səbəb “NY Times”ın İstanbuldakı müxbiri Karlotta 

Qallın reportajları olub.  

Karlotta Qall 1999-cu ildən “New York Times” 

qəzetində çalışır. Onun Əfqanıstan və Pakistandan 

müharibə dövrlərini əks elətdirən xüsusi 

reportajları olub.O, peşəkar karyerası dövründə 

“Financial Times” və “The Economist” 

nəşrlərində də çalşıb. Peşə uğurlarına görə 

müxtəlif vaxtlarda mükafatlara layiq görülüb. 

 Xanım Karlotta Qalın “Azərbaycanda 

partlayışlar, qışqırtılar və qan” - “In Azerbaijan, 

a String of Explosions, Screams and Then 

Blood” adlı  məqaləsində ermənilərin 

Azərbaycanın dinc əhalisini raketlə atəşə tutması 

nəticəsində onlarca insanın həlak olması və 

yaralanması, ev və obyektlərin zədələnməsi qeyd 

olunur. Qəzet Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi Hikmət Hacıyevin sözlərini sitat gətirir: “Danışıqlar prosesini başa vuran əsas 

məsələ Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır” sözləri 

olub”. 

Reportajın linki: https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-

armenia-rockets-karabakh.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur 

 Bu məqalədən sonra “NY Times” qəzetinin İstanbuldakı müxbiri Karlotta Qall da 

erməni lobbisinin eyni şəkildə mənəvi və siyasi terroruna məruz qalıb. Belə ki, qəzetin 

redaksiyası və jurnalist Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisini ballistik raketlə qətlə 

yetirməsini işıqlandırdığına görə ermənilərin 

ciddi təzyiqi və təhdidi ilə üzləşib. 

 Oxşar təhdidlər İtaliyanın “La Repubblica” 

qəzetinə də yönəlib. Məşhur nəşr erməni 

lobbisi tərəfindən sosial şəbəkələrdə çoxsaylı 

təzyiqlərə məruz qalıb. 

https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-armenia-rockets-karabakh.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-armenia-rockets-karabakh.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur
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   Qəzeti islampərəst olmaqda ittiham edən erməni lobbisinin üzvləri qəzetin müxbiri 

Peitro Del Reni Azərbaycan Prezidenti ilə müsahibəsində Ermənistana qarşı qərəzli 

suallar verdiyini iddia edirlər. “La Repubblica”nın jurnalisti Pietro Del Re Prezident 

Əliyevə ünvanlandığı “Cənab Prezident, Siz artıq qələbəni dadmısınız" sualına görə 

ermənilərin qəzəbinə düçar olub. İtaliyanın aparıcı qəzetinin tanınmış jurnalistini bu 

suala görə ölümlə hədələnir.  

                                                                                              

 

  Erməni lobbisi  və “Dağlıq Qarabağ etnik təmizləmə və soyqırımı təhdidi ilə üz-üzə 

olduğu zaman hansı dad, hansı ləzzətdən söhbət gedə bilər? Bu dəqiqə üzr istəyin!” 

sözləri ilə onu sosial mediada təhdid edirlər.  Artıq məsələyə Rəsmi Bakı da ciddi 

reaksiya verib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Beynəlxalq 

Sərhədsiz Reportyorlar” təşkilatını və ATƏT-in Media Azadlığı üzrə Nümayəndəsini 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin obyektiv reallıqlarını işıqlandıran peşəkar 

jurnalistlərə, mediaya qarşı fiziki, şifahi təhdidləri, təhqiramiz şəxsi hücumları qınamağa 

çağırıb. 

  Sözsüz, belə bir vəziyyətdə ifadə azadlığı əsas meyar kimi götürülməli və bu amilə 

hörmət edilməlidir. Erməni diasporu ümumiyyətlə son dövrlərdə bütün dünyada müstəqil 

medianı susdurmağa cəhdlər edir, təhdidlər edir. Son bir ayda bir çox əcnəbi jurnalist və 

ictimaiyyət nümayəndələri ilə yanaşı, siyasətçilər, deputatlar da hücumlara məruz 

qalırlar.  

   

    Rusiyanın tanınmış ictimai xadimləri - 

hərbi ekspert İqor Korotçenko (fotoda 

sol tərəfdə) və jurnalist Maksim 

Şevçenko(fotoda sağ tərəfdə) Rusiyanın 

erməni lobbisi tərəfindən təhdid edilir, 

təhqir olunurlar. Bu cəsur rusiyalı 

ekspertlər Rusiyanın Ermənistan tərəfindən 

Qarabağ müharibəsinə qarışmamalı 

olduğunu söyləməkdən çəkinmədilər, 

çünki bu, beynəlxalq hüquqa ziddir və 
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Rusiyanın milli təhlükəsizliyi baxımından təhdidlər yaradır. Bundan əlavə, bu ekspertlər 

silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını tərk etmək istəməyən Ermənistanın maraqları 

uğrunda rusiyalıların ölməməli olduqlarını və bu səbəbdən baş verənlərdən ermənilərin 

özlərinin məsuliyyət daşıdığını bildirirlər. 

  

   Nəticədə, Rusiyanın erməni lobbisi onlar üçün əlverişsiz olan ekspertləri susdurmağa 

çalışırlar. Bir müddət əvvəl erməni milliyətçiləri Maksim Şevçekonu öldürməklə 

hədələyirdilər. İndi isə İqor Korotçenkonun şəxsiyyətini və ləyaqətini gözdən salmağa 

çalışırlar. Nüfuzlu "Voennoye Obozreniye" jurnalının baş redaktoru, Rusiya dövlət 

xadimi İqor Korotçenko indi bütün erməni lobbisinin üzvlərinin  hücumuna məruz qalıb.  

 

      Oxşar təhdidlərlə israilli ekspert 

Natəvan Rəşidova-Katsman  da üzləşib. 

Oktyabrın 30-da bir sıra informasiya 

agentliklərində onun da rəyi olduğu Dağlıq 

Qarabağla bağlı obyektiv məqalələr dərc 

olunduqdan sonra xanıım ekspertə gizli 

nömrədən zənglər olunub. Ona zəng edən 

şəxs rusca çox kəskin və xoşagəlməz 

formada gələcəkdə onları nə gözləyəcəyi ilə 

təhdid edib. Əlbəttə, müasir dünyada bütün 

bunlar qəbuledilməzdir və cinayətdir. 

 

    Ermənistan lobbisi eyni zamanda bu müddət ərzində TRT kanalını hədəfə alıb. 

Məlumat üçün deyək ki, bu kanal və digər Türkiyə mediası münaqişənin obyektiv 

şəkildə dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Ermənistan ordusunun xüsusilə 

Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almasını işıqlandıran türk mediası Erməni lobbisi 

tərəfindən təhqirlərə və təhdidlərə məruz qalıb.  

 Bununla yanaşı Ermənistan münaqişə zonasında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin 

təhlükəsizliyini və mühafizəsini risk altına atıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam 

edən hərbi əməliyyatları zamanı həm öz, həm də üçüncü ölkələrin vətəndaşları olan 

jurnalistləri istismar etmək üçün etdiyi məsuliyyətsiz cəhdlər olub. Xüsusi narahatlıq 

doğuran haldır ki, Ermənistan bəzən jurnalistləri və digər media mütəxəssislərini fəal 

hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərə gətirərkən, onları döyüşçülərdən aydın şəkildə 

ayırmaq üçün bilərəkdən lazımi tədbirlər görməyib. 

                                                                                                                                              

Bu fotoda Ermənistan media təmsilçilərindən 

biri lentə alınıb. Görüntüdə özünü jurnalist 

kimi təqdim edən şəxsin çiynində silah 

görünür. "Jurnalist"in əlindəki mikrofonun 

üzərində isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 

loqosu əks olunub. Bu görüntülər sosial 

şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə yol açıb. 

İstifadəçilər qeyd edir ki, beynəlxalq 

jurnalistika normalarına əsasən cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş jurnalistin silah, eyni 

zamanda, əsgərlərin də mikrofon daşımaq hüququ yoxdur.  
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     Müharibə dövründə Ermənistan Ordusunun söz və ifadə azadlığına yönəlmiş hücum 

cəhdi də qeydə alınıb.  Cəbhə bölgəsində peşə borcunu yerinə yetirən jurnalistlərin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz qalması faktları olub. İndiyədək 

Azərbaycan jurnalistləri 4 dəfə 

Ermənistan ordusunun hücumuna məruz 

qalıb.“Euronews” telekanalının çəkiliş 

qrupu Azərbaycanın işğaldan azad 

edilmiş Talış və Suqovuşan kəndlərində 

peşə faəliyyətini yerinə yetirərkən, 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

kornet tipli tank əleyhinə raketlə atəşə 

tutulub. Euronews”un materialından 

aydın görünür ki, onların hədəfi məhz 

bu telekanalın çəkiliş qrupu olub. Xoşbəxtlikdən media orqanının əməkdaşları xəsarət 

almayıblar, yalnız avtomobilə ziyan dəyib. 

Video reportajın adı: “Fighting continues in Nagorno-Karabakh despite the promises of 

ceasefires” - “Dağlıq Qarabağda atəşkəs vədlərinə baxmayaraq döyüşlər davam edir” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QJVpBCkJNDo 

   

                                 Nəticə və yekun rəy  (The result and outcomes ) 

  İstər "TF1", istər "New-York Times", istərsə də la “La Repubblica” qəzeti və onun 

müxbiri Peitro Del Reni ilə bağlı real vəziyyət onu göstərir ki, erməni lobbi və diaspor 

təşkilatları üçün söz azadlığı, azad media dəyərləri yoxdur. Hər hansı kütləvi informasiya 

vasitəsində yayımlanmış material narazılıq doğura bilər. Amma bu narazılığın normal 

ifadə vasitələri var. Təəssüf ki, bu vasitələr erməni lobbisinin üzvləri üçün  tam yaddır.  

  Dünyanın aparıcı media qurumları, insan hüquqları birlikləri və beynəlxalq təşkilatları 

bu təhdidlərə və mənəvi təzyiqlərə biganə qalmamalıdır. Nə qədər ki, erməni lobbi və 

diaspor təşkilarına qarşı yerləşdikləri ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar ciddi addımlar 

atmayacaqlar, onlar da demokratik prinsiplərə bir o qədər sayğısızlıq göstərəcəklər. Heç 

şübhəsiz, bu, olduqca mənfi presedent yaradır. Belə təəssürat yaranır ki, Qərb cəmiyyəti 

növbəti dəfə ikili standartlara yol verir və özünü, ali dəyərləri, konkret bir qrup 

cinayətkar hərəkətlər edən şəxslərə görə heçə sayacaq qədər aciz durumda göstərir. 

  Azad və obyektiv media nümayəndələrinə qarşı xoşagəlməz, heç bir normalara, əxlaq 

və davranış qaydalarına sığmayan rəftar bütövlükdə söz və ifadə azadlığı prinsiplərinə 

görünməmiş həqarətdir. Bu  azad media dəyərlərinə açıq sayğısızlıqdır. 

 Ən başlıca məqam isə bu cür hallara qarşı zəruri ictimai qınağın, habelə hüquqi 

mexanizmlərin işlək olmamasıdır. Biz Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi olaraq  dünyanın 

aparıcı media qurumlarına, insan hüquqları təşkilatlarına, beynəlxalq aləmin ictimai 

sektorunda yer alan aparıcı jurnalistika birliklərə müraciət edərək onları Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı dünyaya həqiqətləri çatdıran "TF1", istər "New-York Times", istərsə 

də la “La Repubblica” media orqanlarına və onların əməkdaşlarına, o cümlədən, 

hesabatda adı çəkilən müstəqil bloqqer və media ekspertlərinə qarşı erməni lobbisinin 

hücumlarına son qoyulmasına kömək göstərməyə, məsələ ilə bağlı qəti və sərt mövqe 

nümayiş etdirməyə çağırırıq. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJVpBCkJNDo
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  Erməni lobbisinin azad sözə, ifadə azadlığına, jurnalistikanın obyektivlik, tərəfsizlik və 

qərəzsizlik prinsiplərinə qarşı açıq müharibə elan etməsi bizdə böyük narahatlıq yaradıb. 

Uzun illər peşəkar media sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatı olaraq hesab 

edirik ki, erməni lobbisinin bütün dünyada müstəqil medianı susdurmaq cəhdləri ilk 

növbədə beynəlxalq media institutlarını, təhqir və təhdid olunan həmin media 

orqanlarının rəhbərliyini, rəsmi şəxslərini narahat etməli və bu qanunsuzluğa açıq etiraz 

bildirilməlidir. 

  Beynəlxalq media, insan haqları təşkilatları prinsipial mövqe ortaya qoymalıdır. Çünki 

həmin jurnalistlər reallıqda nə görüblərsə, onu da çəkib yayımlayıb, media orqanlarında 

dərc ediblər. Bütün bunlar o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, erməni lobbisi bütün dünyada 

müstəqil medianı, haqq sözünü deyən siyasətçi və ictimai fəalları susdurmağa çalışır. 

Erməni lobbisinin  maraqlarına cavab veməyən istənilən şəxsi ölümlə hədələməsi məhz 

faşizmin daha bir nümunəsidir. 

  Onu da qeyd etmək istərdik ki, bu kimi təzyiqlər və təhdidlərə  ümumilikdə Avropada 

və Amerikada qanunvericiliklə ciddi hüquq pozuntusu təsbit olunur. Jurnalistləri ölümlə 

hədələmək Avropa dəyərləri, insan hüquqları ilə ziddiyyət təşkil edir.  Söz və mətbuat 

azadlığına qarşı terror hədəsi ilə çıxış edənlər mütləq layiq olduqları cəzanı almalıdırlar.  

  Eyni zamanda, xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq humanitar hüquq və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1738 (2006) və 2222 (2015) saylı qətnamələrinə əsasən, silahlı 

qarşıdurmalardakı jurnalistlər mülki insanlar kimi təsnif edilir və belə olduğundan mülki 

statuslarına mənfi təsir göstərən heç bir hərəkət etməmələri şərti ilə mülki vətəndaşlara 

şamil olunan müdafiə ilə təmin edilməlidirlər. 

  Jurnalistlərin açıq-aydın şəkildə təsbit olunmuş bu qaydalara riayət etməmələri 

medianın gərginlik və nifrəti alovlandırmaq üçün istismar olunması risklərini artırır, 

dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qanunsuz güc tətbiqi nəticəsində 

yaranan, beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntuları ilə müşayiət olunan 

vəziyyətlərə gətirib çıxarır ki, bu da ərazilərin işğalı və münaqişələrin davam 

etdirilməsinə səbəb olur. 

  Jurnalistləri bir daha Azərbaycanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərinə səfər 

etməməyə, beləliklə, Ermənistanın onları istismar etməsinə imkan verməməyə, habelə 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərənləri yuxarıda göstərilən 

tələblərə ciddi şəkildə əməl etməyə, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 

pozan hər hansı bir hərəkətdən, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarşı qanunsuz 

qüvvələrdən istifadəsini təbliğ etməkdən çəkinməyə çağırırıq. Bütün bu media 

nümayəndələrinə, xarici jurnalistlərin Azərbaycanda akkreditasiyası ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının qayda və qanunlarına ciddi şəkildə riayət etməyi tövsiyə edirik. 

 Bundan əlavə, bütün aidiyyəti hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları və 

institutları, jurnalistlər, media işçiləri və əlaqədar şəxslərin Ermənistan tərəfindən 

sonuncunun Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündə istismarının qarşısını almaq, bütün 

jurnalistlərin mülki statuslarına mənfi təsir göstərməmək üçün ciddi şəkildə qayda və 

qanunlara əməl etmələrini təmin etmək məqsədilə bütün lazımi tədbirləri görməyə 

çağırırıq. 

 

           


