
 

 الجالية األذربيجانية في األردن

 بيان

نحن، األذربيجانيون المقيمون في األردن، نعلن وبأسف على أنّه في حوالي الساعة السادسة من 

نية الهدنة وأطلقت النار بشكل ياألرم، انتهكت القوات المسلحة 2020سبتمبر  27صباح يوم 

األذربيجاني في خط المواجهة باستخدام رشاشات من العيار الثقيل مكثف على مواقع الجيش 

وبنادق قنص. يبدو أن هذا استفزاز متعمد آخر ومستهدف من قبل القوات المسلحة األرمنية التي 

تتجلى في إطالق النار على المدنيين والمناطق المكتظة بالسكان في مناطق خط المواجهة 

ات القوات الغازية األرمينية، وقعت إصابات بين السكان والمرافق المدنية. بسبب استفزاز

المدنيين والعسكريين في أذربيجان ولحقت أضرار جسيمة بالعديد من المنازل والمنشآت 

 المدنية.

د للمدنيين هو انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات االستهداف المتعمّ 

 1992بادة الجماعية في خوجالي التي ارتكبت في فبراير . بشكل عام، اإل1949جنيف لعام 

فيروس عندما كان العالم يكافح جائحة  2020 واستفزاز توفوز الذي تم ارتكابه في يوليو

 ة.حة األرمينيّ ة على استهداف المدنيين من قبل القوات المسلّ ، هي أمثلة حيّ كورونا

للجمعية العامة لألمم المتحدة والحرب  75فيما يتعلق بالمناقشات العامة الجارية في الدورة 

، تظهر أرمينيا مرة أخرى عدم احترامها للقانون الدولي ولوائح كوروناالعالمية ضد جائحة 

 األمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ة على حدود الدولة مع أذربيجان في اتجاه منطقة توفوز حة األرمينيّ إن استفزاز القوات المسلّ 

األرمن هم المعتدون. كما وصف الكونجرس األمريكي أرمينيا بأنها  أخرى أنّ أظهر للعالم مرة 

دولة معتدية. بعد كل شيء، تنتهج أرمينيا سياسة االستيطان غير القانوني في األراضي المحتلة 

من دول  والمرتزقة ألذربيجان منتهكة متطلبات اتفاقية جنيف والقانون الدولي. اإلرهابيون

 وسوريا، يتركزون في األراضي المحتلة. مختلفة، مثل لبنان

استمرار السياسة العدوانية واألنشطة المشوهة ألرمينيا التي ال تنفذ قرارات مجلس األمن الدولي 

وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن "الوضع في  884و  874و  853و  822رقم 

وتجاهل المناشدات األمم  2008و  2006األراضي المحتلة بأذربيجان" المعتمدة في عامي 

المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية المؤثرة فيما يتعلق بالوباء 

الحالي، وكذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، يجب إدانتها بحزم من قبل المنظمات الدولية 

 والقوى الرائدة.

ت الدولية، نحن الجالية األذربيجانية في األردن، بهذه الطريقة، عند مناشدة دول العالم والمنظما

 .ندعوهم للتأثير على أرمينيا لجعل هذه الدولة تنسحب فوًرا من األراضي األذربيجانية المحتلةّ 


