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Məsləhət üzrə təklif
Rafael Hüseynov cənabları və başqaları tərəfindən təqdim edilmişdir
Hazırki təklif Assambleyada müzakirə edilməmişdir və yalnız onu imzalayan üzvlər tərəfindən təsdiq edilir
Azərbaycan Respublikasının 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal edilmiş ərazilərdə beynəlxalq hüquq
normalarına daha hörmət edilmir, və bu torpaqlar Avropa kontinentindən izolə edilmişdir və dünya ictmimaiyyəti üçün
ciddi qeyri-təhlükəsizlik zonası təşkil edir.
İşğal edilmiş ərazilərdə yerləşmiş olan terrorçu qrupların maliyyə mənbələri narkotiklərin satışı, nüvə layihələri, və
həmçinin silahların daşınmasıdır. Dağlıq Qarabağ regionunda narkotiklərin becərilməsi və istehsalı üçün zəruri olan
şəraitin yaradılması barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mart 2000-ci il tarixli hesabatı, və həmçinin, işğal edilmiş
torpaqlarda qanunsuz nüvə layihələrinin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan Erməni təşkilatlarına qarşı sanksiyaların tətbiq
edilməsi üzrə ABŞ Dövlət Departamentinin may, 2002-ci il tarixli qərarının qəbul edilməsi Ermənistan dövlətinin
müdafiəsi ilə bu cinayət fəaliyyətini idarə edən terrorçu şəbəkəsinə xüsusi diqqət yetirilməsinə olan ehtiyacı çox yaxşı
sübut edir.
İşğal edilmiş ərazilərdə nəzarətin olmaması nəinki Erməni terror təşkilatları olan "Asala", "Haudud" təşkilatları üçün
əlverişli şərait yaradır, həmçinin, təlim düşərgələri yaratmaq və müvafiq fəaliyyət göstərmək üçün vəsaitə malik olan
xarici terror təşkilatları da ruhlandırır.
İşğal edilmiş Kəlbəcər rayonunda Livanın "Qayıdan qəhrəmanlar təşkilatı" (Rəhbəri: O. Ter - Qriqoryan - Beyrut Mənşəli
erməni), Laçın rayonunda kürdlərin PKK təşkilatı (Rəhbəp: C. Şamoyan), və "Vartan Cəngavərləri" terrorist təşkilatı
(Rəhbər: A. Babacanyan), Zəngilan rayonunda Livanın "Həmas" qrupunun "Ziyəddin Əl - Gissan" hərbi qolu,
Xankəndində Yunanların "Milli dirçəliş təşkilatı" terrorçu qrupu (Rəhbər: E. Qalustyan) geniş fəaliyyətdədir.
ABŞ vətəndaşı Monte Melkonyan, İran vətəndaşı Vazgen Sisliyan və Suriya vətəndaşı, 1970 - 80-cı illərdə Fransada
törətdiyi terrorçuluq əməlləri ilə məşhur olmuş Varucan Qarbicyan kimi beynəlxalq terrorçulara Ermənistan Prezidenti
tərəfindən Qarabağ Müharibəsinin milli qəhrəmanı adı verilməsi, və onların dövlətin himayəsinə götürülməsi terrorizmin
Ermənistanda dövlət səviyyəsində müdafiə edilməsini təkzibedilməz dərəcədə sübut edir.
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində olan "qanunsuz sahənin" bütün Avropa üçün təhlükə yaratdığını vurğulamaqla,
Assambleya, üzv olan ölkələri problemin həllini tapmaqda öz səylərini daha da artırmağa çağırır.
Assambleya işğal edilmiş Dağlıq - Qarabağ regionunda və onunla bitişik olan Azərbaycanın yeddi rayonunda cari
vəziyyətin ciddi yoxlanılması üçün monitorinq qrupu yaradılmasına olan zəruri ehtiyacı xüsusi qeyd edir.
Assambleya bunu tövsiyə edir ki, Nazirlər Komitəsi zəruri olan addımlar atsın ki, işğal edilmiş, beynəlxalq nəzarət altında
olmayan zonadan terrorçu qrupları və şəbəkələri yaratmaq, narkotikləri becərmək və daşımaq, məxfi nüvə layihələrini
yerinə yetirmək üçün istifadə edən Ermənistan Beynəlxalq hüquq normalarına və Avropa Şurasının Nizanaməsinə zidd
olan özünün bu fəaliyyətini dərhal dayandırsın.
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