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ההתקפה  כי  להכריז  הארמני  הצד  של  ניסיונותיו  תחילה. 
בוצעה במתקן צבאי הופרכו אפילו על ידי עיתונאים זרים.

בוקר,  לפנות   02:00 בשעה   ,2020 באוקטובר  ב-11 
גנג’ה  מרכז  לעבר  נורה  שבארמניה  ברדסק  אזור  משטח 
דירות   31 בני  בניינים  שלושה  “אלברוס”.  הבליסטי  טיל 
ובית  משותפים  בניינים  ארבעה  לחלוטין,  נהרסו  אחד  כל 
פרטי אחד נהרסו חלקית. בנוסף, 10 אזרחים נהרגו ויותר 
מ-20 נפצעו. בלילה שבין 16 ל-17 באוקטובר ספגה גאנג’י 
“אלברוס”.  טילי  באמצעות  שוב  נוספת,  טילים  מתקפת 
בת  ילדה  כולל  ילדים,  )מהם שלושה  אדם,  בני   14 נהרגו 

16 חודשים( ו-53 אזרחים נפצעו )חמישה מהם - ילדים(.
העיר בארדה באזרבייג’ן השוכנת הרחק מאזור הלחימה 
בחודשים  מארמניה.  הטרור  לפיגועי  נוסף  ליעד  הייתה 
בה  שמתגוררים  העיר  קלטה   2020 אוקטובר   - ספטמבר 
אלפי  גם  תושביה  על  בנוסף  תושבים  אלף  מ-40  יותר 
פליטים - משפחות מהערים טרטר ועג’בדי, מכפרים באזור 
אגדם, שספגו לעיתים קרובות ירי טילים שנורו בידי הכוחות 
בסביבות   ,2020 באוקטובר  ב-28  ארמניה.  של  המזוינים 
השעה 13:00, פתחו חיילים ארמנים במתקפת טילים על 
“סמרץ’”.  מרובות  רקטות  השיגור  ממערכת  ברדה  העיר 
כתוצאה  קניות,  התושבים  עשו  שבו  באזור  נפלו  הרקטות 
הראייה  עדי  בין  מ-70.  יותר  ונפצעו  אדם  בני   21 נהרגו 
 New“ המגזין  של  העיתונאים  צוות  חברי  היו  לתקרית 
Amnesty Interna-“ ארגוני זכויות האדם .”York Times
tional” ו- “Human Rights Watch” אישרו את עובדת 
נגד  בו  שהשימוש  מצרר,  בחימוש  ארמניה  של  השימוש 

האוכלוסייה האזרחית אסור בהחלט.

הייתה  ארמניה  מצד  הטרור  פיגועי  של  ממטרות  אחת 
החזית.  מאזור  הרחק  הנמצאת  טרטר,  האזרבייג’נית  העיר 
לפני פרוץ הלחימה בספטמבר 2020, התגוררו מעל 100 
 27 מאז  שסביבה.   האזור  ובכפרי  טרטר  בעיר  איש  אלף 
הפגזה  שמסביבה  והכפרים  טרטר  העיר  ספגו  בספטמבר, 
יישובי  על  נפלו  שבהם  ימים  היו  ביומו.  יום  מדי  מסיבית 
נורו  הלחימה  ימי   44 בתוך  פגזים.  אלפיים  עד  האזור 
פגזי   -16,277 ו  »סמרץ’«  טילי   21 האזור  ועל  העיר  על 
ארטילריה. 17 אזרחים נהרגו, בהם ילד אחד ואישה אחת, 
ועוד 63 נפצעו. לאזור טרטר נגרם נזק מהותי חמור: 3,548 
בתים פרטיים, 1,735 דירות ב-65 בניינים משותפים, 163 
אתרי רכוש של יזמים פרטיים, 47 אתרים חברתיים נהרסו 
ו-3 בתי חולים שנפגעו, וכמו כן  14 בתי ספר  כליל, כולל 
2 בתי דודים.  ב-15  103 מכוניות,  28 בנייני משרדים,   -
באוקטובר 2020 כיוון צבא ארמניה את טיליו לבית העלמין 
במקום  נהרגו  מההפגזה  כתוצאה  ההלוויה.  בזמן  בעיר 
נפצעו,  אדם  בני  חמישה  מולה,  בהם  אדם,  בני  שלושה 
אחד מהם נפטר מפצעיו בבית החולים.  הופצצו גם עיירות 
וכפרים במחוזות ביילאגן, ברדה, אגדם, אג’בדין, גוראנבוי 
27 בספטמבר עד ל-14 בדצמבר  ונפתלאן. בתקופה שבין 
2020 נהרגו באזרבייג’ן מהפגזות, מפיגועי חבלה ומפיצוצי 
המוקשים 101 אזרחים, נפצעו 43 בני אדם. נמצא כי יותר 
נפגעו.  ציבור  ומבני  סחר  מבני  מגורים,  מבני  מ-10,000 
עובדי המשלחות הדיפלומטיות, נספחים צבאיים, עיתונאים 
בבאקו  הגדולות שבעולם שהוסמכו  הידיעות  סוכנויות  של 
ביקרו באתרי ההרס, ושוב היו לעדים לפשעיה של ההנהגה 

הארמנית.
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צבא כ של  הנגדית  ההתקפית  מהפעולה  תוצאה 
והסתיימה  בספטמבר  ב-27  שהחלה  אזרבייג’ן 
קרבאך  של  שטחו  שוחרר   ,2020 בנובמבר  ב-10 
ושבעת האזורים הסמוכים מהפולשים הארמנים. ההנהגה 
נקטה  המלחמה,  בחזיתות  תבוסה  שספגה  הארמנית, 
הלאומנים  על  החביב  נשק  כלי  טרור,  בפעולות  בשימוש 

הארמניים. 

העיר השנייה בגודלה באזרבייג’ן - גנג’ה - הפכה למוקד 
ק”מ   60 של  במרחק  ממוקמת  גנג’ה  האיבה.  פעולות  של 
בקו  לעיר  להיחשב  יכולה  לא  ולכן  בקרבאך,  החזית  מקו 
ורדניס  מאזור  רקטות  נורו   2020 באוקטובר  ב-4  החזית. 
גנג’ה  בעיר  ופגעו  ארמניה,  של  שבשטחה  גוריס  ומעיר 
באזרבייג’ן. כתוצאה מהתקיפה נהרג אדם אחד, 32 נפצעו. 
ההתקפה על העיר השלווה תוכננה מראש ובוצעה בכוונה 
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טרוריזם מדיני של 
ארמניה:

ירי רקטות על ערי 
אזרבייג’ן

צילום
אזיז קארימוב
ואלי שוקורוב

פמיל מחמודבילי


