
Türkiyə və Azərbaycan Gəncləri Beynəlxalq İctimaiyyəti
Ermənistanın Beynəlxalq Cinayətlərinə “Dur” Deməyə Çağırır!

Biz, bu gün Azərbaycan-Türkiyə Gənclər Forumunda bir araya gələn Azərbaycanlı və Türkiyəli
gənclər və hər iki ölkənin gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ölkələrimiz və xalqlarımız arasında 
tarixən mövcud olan, Prezidentlərimiz İlham Əliyevin və Recep Tayyip Erdoğanın səyləri ilə bu gün 
ən yüksək səviyyəyə çatmış dostluq, qardaşlıq, qarşılıqlı yardım ənənələrinə gənclik olaraq
sadiqliyimizi bir daha təsdiq edərək,
 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi 
uğrunda Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında vətən müharibəsi aparan 
Azərbaycan Ordusunu dəstəklədiyimizi ifadə edərək,

Döyüş əməliyyatları zonasından uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrini qadağan olunmuş
silahlardan atəşə tutmaqla müharibə cinayətləri törədən Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-insani 
hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyərək, 

Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş “Bir Millət, İki Dövlət” prinsipinə sadiq olan Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş “Bir Millət, İki Dövlət” prinsipinə sadiq olan 
xalqlarımızın bu gün daha sıx, daha qətiyyətli həmrəylik nümayiş etdirməsindən qürur
duyduğumuzu, bu birliyin, həmrəyliyin daim və daha da möhkəm olması üçün hər iki ölkənin
gəncləri olaraq öz üzərimizə düşən bütün vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəyimizi, erməni
yalanlarına, böhtan və dezinformasiya kampaniyalarına qarşı səylərimizi birləşdirəcəyimizi bəyan 
edərək:
.

.

.

.

.

Qadınlar, uşaqlar, ahılları qətl edən erməni terroruna son qoymaq üçün bütün dünyada yaşayan 
həmyaşıdlarımızı erməni cinayətlərinə və işğalına “dur” deməyə, XXI əsrdə bu cür cinayətlər 
törədənlərin cəzalandırılmasını tələb etməyə səsləyir;

Beynəlxalq ictimaiyyəti 30 ilə yaxındır öz tarixi torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlı məcburi 
köçükünlərlə həmrəy olmağa və onların doğma yurdlarına qayıtmasına dəstək olmağa çağırır;
Ermənistanın davam edən  müharibə cinayətlərinə göz yummaqla cinayətlərin davam
etdirilməsinə şərait yaradan cəzasızlıq mühitinə qarşı təcili addımlar atmağı beynəlxalq
təşkilatlardan  tələb edir;təşkilatlardan  tələb edir;

BMT-nin qadınlar, uşaqlar və mülki əhalinin mühafizəsi üzrə məsul qurumlarından erməni
cinayətlərini pisləməyi, bu cinayətlər nəticəsində zərər çəkmiş minlərlə azərbaycanlının
dəstəklənməsi üçün zəruri tədbirlər görməyi tələb edir;

Bəzi dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların ikili standarlar nümayiş etdirməsini, həmçinin 
işğalçının cinayətlərinə və işğala haqq qazandırmağa yönəlmiş hərəkətlər və bəyanatlarını  sərt 
şəkildə qınayır;

Milliyətindən, dinindən, cinsindən, yaşından, peşəsindən asılı olmayaraq, ümumbəşəriMilliyətindən, dinindən, cinsindən, yaşından, peşəsindən asılı olmayaraq, ümumbəşəri
dəyərlərə sadiq olan hər kəsi daha təhlükəsiz və mütərəqqi dünya naminə Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalına, insanlıq əleyinə cinayətlərinə və etnik təmizləmə 
siyasətinə qarşı mübarizə aparmağa çağırırıq!
Biz tarixi ədalətin bərqərar olacağına, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa söykənən haqlı
mübarizəsinin zəfərlə başa çatacağına əminik!
Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır!

Qarabağ Azərbaycandır!


