
Məlumat vərəqəsi 

Ermənistan rəsmiləri tərəfindən Azərbaycanın mülki 

infrastrukturunu hədəfə almağı hədələməklə bağlı müharibə 

bəyanatları bir daha Ermənistanın rəsmi təcavüzkar siyasətinin 

davamlılığına dəlalət edir. Bu səbəbdən, Ermənistanın keçmiş prezidenti 

Serj Sarkisyan müsahibəsində “Azərbaycanın rəhbərliyi Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin ehtiyatında hansı resurslara malik olmasını çox 

yaxşı bilir. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, bizim 300 km-dən artıq məsafədə 

yerləşən hədəfləri vura biləcək ballistik raketlərimiz var və onlar bir an 

içində Ağdamın xarabalığı kimi, çiçəklənən hər bir yaşayış məntəqəsini 

xarabalığa çevirməyə qadirdir”, deyərək Azərbaycanın əsas şəhərlərini 

qısa mənzilli ballistik raketlərlə vurmaqla hədələmişdir. 

Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrinə cavabdeh olan 

Ermənistanın keçmiş Baş Qərargah rəisinin müavini general leytenant 

Levon Mnatsakanian Azərbaycanı mülki infrastrukturu raketlə vurmaqla 

təhdid etmişdir. O mətbuat konfransında “Bu bizim taktiki planlarımızın 

mütləq bir hissəsidir”, “Ümumiyyətlə, müharibə hərbi əməliyyatların 

başlayacağı təqdirdə bu infrastrukturlara, o cümlədən hərbi hədəflərə 

zərbələr vurmağı tələb edir. Bu, düşmən iqtisadiyyatına ziyan vurmaqla 

silahlı qüvvələrə lazımi təchizatın təmin olunmasına imkan vermir”, 



“Mən hələ buna ehtiyac görmürəm....Lakin o hədəflərə zərbə vurmağa 

ehtiyac olarsa, biz bir saniyə olsa belə tərəddüd etməyəcəyik”, - deyə 

qeyd etmişdir. Bu kimi məsuliyyətsiz bəyanatlar Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycana qarşı aparılan davam edən ərazi iddiası və hücum 

əməliyyatlarına hazırlıqlar kontekstində verilmişdir. 2013-cü ildə 

Ermənistan silahlı qüvvələri 1-ci zərbə endirə bilərmi sualına, 

Ermənistanın o vaxtkı müdafiə naziri Seyran Ohanyan belə bir cavab 

vermişdir ki, “Mən heç nəyi istisna etmirəm, çünki ölkənin müdafiəsi 

üçün silahlı qüvvələrin istifadə olunması doktrinası təkcə müdafiə deyil, 

preemptiv olmaqla bir sıra tədbirləri nəzərdə tutur”. Ermənistanın 

hazırkı müdafiə naziri David Tonoyan daha açıq şəkildə bildirmişdir ki, 

“Müdafiə naziri kimi mən bəyan edirəm ki, sülh naminə ərazi 

formulasının əvəzinə yeni ərazilər naminə yeni müharibə olmalıdır”. O, 

həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum əməliyyatları üçün 

hazırlaşdıqlarını gizlətmir və qeyd edir ki, “Biz bu şəraitdən, davamlı 

müdafiə vəziyyətimizdən qurtulacağıq və hərbi əməliyyatları düşmənin 

ərazisinə köçürə biləcəyik" Ermənistanın keçmiş qərargah rəisi general 

leytenant Movses Hakobian da oxşar ifadələrdən istifadə etmişdir: 

“Bizim respublikamızın təhlükəsizliyinin daha yaxşı təmin edilməsi 

üçün əslində daha çox ərazilərə ehtiyacımız var”.  


