
 

 

 قاراباغ ظفری، مؤوجود دوروم و پئرسپئکتیولر

 

 

دت وله اوزون محسیز کی، لری شوبههصیتی و نتیجهنین ماهیتی، گئدیشاتی، خصو سیموحاریبهگونلوک قاراباغ  ۴۴

میللتیمیزین دیر. دیر. طبیعینین مؤوضوسو اوالجاقلی یازیالر، چیخیشالر و علمی تدقیقات اثرلریسایدانیشیالجاق، چوخ

حبت گئدیر. هم ده بو ؤدن صین بیریننلریلی، دؤنوش مرحلهردن آرتیق بیر دؤور اوچون ان اهمیتیسون ایکی عص

 لی بیر خصوصیتی وار. لی دؤورلریمیزدن فرقدؤورون اوولکی اهمیت

 

ن اراضیلریمیزین روس شدا، جنوبی قافقازدا یئرلشیمالجی ایللر وطنیمیزین پارچاالنماسی، آرازدان -۱۸۲۸و  ۱۸۱۳

دی، تاریخیمیزین منفی معنادا دؤنوش یمیزه سون قویماقال یاددا قالگیلیچدن ایشغالی میللی دؤولتایمپراتورلوغو طرفین

روس  ا  اولماغیمیزا باخمایاراق، تدریجآپاریجی و دؤولت قوران خالقی  نینبؤلگه. بو دؤوردن باشالیاراق، سی اولدومرحله

 ده تأثیریمیز آزالماغا باشالدی. ینسسیاستی نتیجه

 

یمیز گیلیچآزربایجاندا میللی دؤولتایشغال اولونموش قوزئی  ینده -۲۸جی ایلدیر. بو ایل مایین -۱۹۱۸لی مرحله نؤوبتی اهمیت

لیغی کومانداناردیما گلمیش نورو پاشانین دن یسینجه ده، عثمانلی تورکیهلری، ائلیعبؤیوک قوروجو باباالریمیزین س

سیس اولوندو. أخالق جومهوریتی ت آزربایجاندو، قورول ا  ی ایله رسمگمؤدا یارانمیش قافقاز ایسالم اوردوسونون کآلتین

جه ده، اراضیلریمیزی، ائل یلومتر مربعک ۹۰۰۰ده میللت اوالراق ایروان شهری و اطرافی اولماقال الکین بو پروسئس

یلومتر ک ۱۱۴۰۰۰ده ایتیردیک. هم ده، دؤولتیمیز الیمیزده قاالن ینی اطرافی ایله بیرلیکبورچالی، قارایازی و دربند شهر

، گوجلو اوردو و گوجلو جمعیت ییببیلمه مین ائدهأتتام حقوقالرینی  موستقیلاؤز  دهاراضیلریمیزه ده اصلین مربع

 ری وار. سببل عملی و نظریلی سایبونون چوخ سیز کی،دی. شوبههدیرا بیلمهفورماالش

ده موستقیل دؤولتیمیزی جی ایل. بو حادثه -۱۹۲۰آپرئل  ۲۸سی میدانا گلمیش اولدو: ده داها بیر دؤنوش مرحلهنتیجه

اولدوق. او دؤور اوچون  جومهوریتیسوسیالیست  شوروی آزربایجاندیک، هنین بیر ویالیتینه چئوریلمروسیهایتیرسک ده، 

دی، وطن تورپاقالریمیز داها دا کیچیلده دؤورون شوروی. الکین، ییکلیهائتم یلیت حسابئده بونو دا بیر نااصلین

دن یلومتر مربعک ۱۱۴۰۰۰دی، بیزیمکی ایسه طبیعی اوالراق قدر آرتیریل یلومتر مربعکمین  ۲۹.۸سی ائرمنیستان اراضی

 دی. قدر آزالدیل هیلومتر مربعکمین  ۸۶.۶

 



داغیلماسی  نینشورویمیللی آزادلیق حرکاتی و  نویابردان باشالنغیجینی آلمیش ۱۷جی ایلده -۱۹۸۸لی مرحله نؤوبتی اهمیت

ده داغلیق و حتی آران قاراباغین ده دیر. الکین بو پروسئسیارادیلماسی نینجومهوریتی آزربایجانعاصر وده مسیننتیجه

ایتیرمیش اولدوق. بو  فعلی شکیلدهحقوقی اولماسا دا،  یمیزیضارا یلومتر مربعک ۱۸۰۰۰سی اولماقال، داها هصخئیلی حی

 دک داوام ائتدی. ه سئنتیابر تاریخین ۲۷جی ایل  -۲۰۲۰دوروم 

 

ش لرده هر نه قدر سیاسی اوغورالرا ایمضا آتمیلی، تاریخی مرحلهبوتون اهمیت سلننیوخاریدا سوموز کیمی، گگؤردو

لرله موحاریبهملر ییل، وطن تورپاغی. بوتون بو دؤنسی دئه تورپاق ساحهج. هم ده سادهکاولساق بئله، تورپاق ایتیرمیشی

موختلیف  راتورلوغونده، ایمپنین داغیلماسی پروسئسینشورویلری اودوزدوق. موحاریبهبیز بو  ت اولوندو.عموشای

اولماغینا باخمایاراق،  سه ده، مینیمال ایمکانالرا صاحبلی موناقیشه اوجاقالری میدانا گللی میلسایده چوخاراضیلرین

بایجان رن یالنیز آزوئردن آرتیق شهید -۲۰۰۰۰ن و لیقالر گؤسترمانسیز قهریلثآپاران، می موحاریبهن، مقاومت گؤستر

متله یقاوولی مللی حرکاتی استثنادیر( بو میقیاسخالقی اولدو. نه گورجو، نه مولدووا، نه اوکراینا و شیمالی قافقاز )چئچئن می

جی قاراباغ ساواشینی -۱نی، یعنی،  موحاریبهدیر. الکین او موطلق آیریجا قئید اولونمالی صوصدی. بو خوائده بیلمه چیخیش

یوک زیانالر وورسا دان میللتیمیزه و دؤولتیمیزه نه قدر بؤنی باخیمآجی مغلوبیت سیاسی، اقتصادی و مددا اودوزدوق. بو 

لیق سینده ناتامامالنماسی، میللی روحون سیندیریلماسی، آلچالدیلماسی نتیجهداربه میللی حیثیتین تاپضدا، ان بؤیوک 

 دن عبارت ایدی.سینوورلرین میدانا گلمهصنسانیمیزا یاراشمایان تمان اینین فورماالشماسی، قهرسیکومپلئک

  

سی یمیزین اراضی ایتکییزین و وطنداشده، ایلک دفعه دؤولتیمباغ ساواشی ایکی عصردن آرتیق مدتجی قارا-۲گونلوک  ۴۴

لیغی ایله و کوماندانط هئیتی یابضقایتارماغا، میللی اوردو، میللی سینه سون قویاراق، وطن تورپاغینی گئری عنعنه

ورور، یوکسک لیاقت غی میللی گلبه سئوینجینی، اونون وئردیغالیبینه چئوریلدی، غسینین موحاریبهده وطن بیرلیک

 غلبه دی، اؤزو ده بو لبه چالمیش میللت اولدوغونو تصدیقلهغدن قورتولدو، لیق کومپلئکسینامائتدی، ناتام تأمینیسسینی ح

دو. دؤولتیمیز سینده دئییل، آچیق میدان ساواشالریندا الده اولونر، نه ده قفیل کئچیریلن آنی عملیات نتیجهنه سیاسی دانیشیقال

لو ر تیپلی، قافقازین ان گوجیعاصوالنمیش، محلرله سیالنولوژی یئنیلیککر حربی تئیعاصولی، ان ممیقیاس گئنیش

ده اوردویا مالیک بیر دؤولت اولدوغونو بوتون دونیایا ک گوججب، حتی قافقاز اؤلچولرینی ده آشا بیلهیاوردوسونا صاح

دن بیری اولماقال، بو لریننین پارالق صحیفهیر دونیا حرب تاریخیصاعگؤستردی. شوشانین آزاد اولونماسی عملیاتی مو

مان اوردوموز تکجه نین ماهیتینی اؤزونده داشییان اساس رمزینه چئوریلدی. هم ده نظره آلساق کی، قهرموحاریبه

لری ایله، بیر نین ده خصوصی بؤلمهلو دونیا دؤولتلرین بیر سیرا کیفایت قدر گوجق ائدائرمنیستانال دئییل، هم ده هاوادارلی

لیگی ایله دؤیوشوردو، چیتأثیره مالیک اوالن دونیا ائرمن لتلرین حربی و سیاسی گوجو و دونیادا بؤیوکسیرا خاریجی دؤو

 ینی نظره آالراق،عتائدیلمیش اراضیلرین جوغرافی مؤوقدان آزاد وور ائتمک چتین دئییل. ایشغالصسینی تنین میقیاغلبه

نین نیئوسیاسی دوزژنین بیرلیگی، دونیانین ده تورک دونیاسیکاوردوموزون تکجه قاراباغ اوغروندا دئییل، هم ده بوتؤولو

نین دا بؤیوک ساواش آپارماسی آیریجا یازینین تأمیناتی اوغرونیگسی و اقتصادی تهلوکسیزلیلی ایداره ائدیلمهعدالت

 مؤوضوسودور. 

 

، یوکسک و قدیم یندا یاراتدیقالریحاقق نیلرین اؤز خالقالریده ائرمگون عرضین ۴۴دیر کی، لیصوصی قئید ائدیلمهوخ

کی باربارلیق تمامیله محو اولدو. ایشغال اولونموش اراضیلردهلری افسانه، یوکسک دؤیوش روحو و قابیلیتی مدنیت

نایتلر دونیایا نوماییش سیز جییلثن میره و حتی طبیعته قارشی تؤردیلهللیلره، تیکیدهیعمللری، اینسانالرا، تاریخی عاب



نی زاماندا، ائرم عئینیی. دوور یاراتصرلره مالیک اولدوغو حاقیندا تگائتدیریلدی و بو توپلومون هانسی معنوی، اخالقی د

دیرماق ملی جمعیت فورماالشظاولت یاراتماق، اوردو قورماق، نیدیرده دؤومونون کناردان دستک آلمادیغی تقتوپل

دا منیستان آدالنان قورومون بیر تئرور تشکیالتی اولماسی حاقینده ائرلینله اصای نین اولماماسی، ماهیت اعتباریقابیلیتی

مومیتله بئله بیر دؤولتین مؤوجودلوغونون وده عسیندی. بوتون بونالرین نتیجهوتون دونیا طرفیندن ده گؤرسنبیلدیکلریمیز ب

 ر دئییل. ون اولمایاجاغی آرتیق هئچ کسه سیمومک

 

ن اساس ئدلی ناراحات ان، هم ده حاقتیمیزی ناراحات ائددان سونرا، جمعینین دایاندیریلماسینموحاریبهده نویابر تاریخین ۱۰

ده سینسینه داخیل اولماسی و بوندان سونرا قاراباغین ایشغالدا قاالن حیسهاراضی میزیننین اؤلکهله روس قوشونالریأمس

رلیک ین ایکی عصدیر کی، یوخاریدا گؤستریلنا گؤره طبیعیاو لیقیچاتحداورانیشالریندان عبارتدیر. بو نارایگی دسرگیل

ادان، قاراباغ دا ائرمنیستان دؤولتینی یارتورپاقالرین آزربایجاندیر. روسیه سیزشوبهه هئچ بالالریمیزین سببکاری

-الحینیلری حربی، سدا دا ائرمدا سون ساواشزامان ینیئنیلره ایشغال اوچون شرایط یارادان، عدن، ائرمسینی تؤرموناقیشه

پرئزیدئنتی والدیمیر  روسیهن ا موصاحیبه وئرلوزیونه تدیابر تاریخیننو ۱۸دیر. روسیهسیز، ن ده شوبههیسورساتال دستکله

سی یچجور دستک وئریب. دؤولتیمیزین باشده ائرمنیستانا هر دتینوم بهیموحارگونلوک  ۴۴پوتین آچیق اعتراف ائتدی کی، 

دری صمینسک قروپونون هم دهآشکار بیان ائتدی کی، اصلین-آچیقلرده ی موصاحیبهگلیستلره وئردیدا خاریجی ژورنا

 آزربایجاننین قاراباغا، روسیهدا ائدیر. طبیعی کی، بو شرطلر آلتینائرمنیستانا یاردیم  روسیهرف اولمالی اوالن طاوالن و بی

و دؤولتیمیزی  وضعیتیراضیلیق وئررکن اؤلکه رهبری مؤوجود لی آدی آلتیندا داخیل اولماسینا مرامحولصسینه اراضی

نین ده اولوب. چوخ بؤیوک احتیمالال، اؤزونون ایکی یوز ایللیک پالنیک تهدیدلری نظره آلماق مجبوریتینجیه بیلهگؤزله

ه حربی تجاووزه طواسیمیزه بیالنویابر بیاناتی اولمادیغی تقدیرده اؤلکه ۱۰نین روسیهن تهلوکه آلتیندا اولدوغونو گؤر

 و یاخود راکئتلر ده سؤزو باکی ایستیقامتینه آتیالن راکئت ی ده مومکون ایدی. همین گون ووروالن هئلیکوپتئر وگجهکئچ

سیز کی، قافقازدا اؤز مؤوجودلوغونو هئچ شوبهه روسیهحساب اولونا بیلر. فاکتالریندان نن گئدن تهدیدلرین اوزده گؤرسه

حتی  روسیهیاسی تهدیدلری آرادان قالدیرماغا چالیشیر. ئوسژز ماراقالرینا قارشی فورماالشماقدا اوالن آرتیرماغا، اؤ

ده ساخالماقال لینایشیر. حساب ائدیر کی، خانکندینی ده ساخالماغا چاللیناسی حساب ائدیر و اونو اراضیجنوبی قافقازی اؤز 

جک، سونرادان بو تأثیری ساخالیا بیلهنده خطیراجاق، اؤز سیاسی ی آرتیا، هم ده ائرمنیستانا تأثیرینآزربایجانهم 

سا بو ایستک می؟ یوخجکینه نایل اوال بیلهگهبو ایست روسیهدورمو؟ جک. الکین بو مومکونگورجوستانا دا ترانسفئر ائد

 خمالی اوالجاق؟ لیک چیهعیه ساالجاق، جنوبی قافقازدان بیردفدیب، داها دا تلههیفلضعنین اؤزونو روسیه

 

ربین غدیر، آمئریکانین و دهیندلیک حدچینیری آلتیندا دئییل، حتی موناسیبتلری دوشمنین تأثروسیهینکی ه اگورجوستان ن

سی حساب اولونسا گورجوستانین اراضیدن و آبخازییا دونیا بیرلیگی طرفین دادیر. جنوبی اوسئتییائوسیاسی تأثیری آلتینژ

شغال اولونوب، ایکی اؤلکه آراسیندا سرحدلر باغلیدیر. ای فعلی شکیلدهدن موستقیل دؤولت کیمی تانینیب و طرفین روسیهدا، 

ده بو اؤلکه اراضیسین گوجوده معین بیر میقداردا حربی ئیری رسمی شکیلغلر کئچیریر، لیمعدا ناتو بیرگه تگورجوستان

لیکله، نیلیر. بئلههنین دا یوکسک اولدوغو سؤیلدئییلیر، حتی بو حربی بلوکا داخیل اولماق احتیمالی یئرلشدیگیدایمی 

 داخیل ائتمک احتیمالی رئال گؤرونمور. خطینهنین گورجوستانا قاییتماق، اونو اؤز سیاسی روسیه

  

نین روسیهلنیب، هاکیمیته گلیشی دستکحن دنطرفی قورولوشالریرب غدیر، ربه مئیللیغمیتی یدا پاشینیان حاکائرمنیستان

دیر. دهزمینعچیخارتماق  هد سینییئرلشگهکی حربی نین گومرودهروسیهدن سیندان چیخماغا، حتی اراضیتأثیری آلتین



بیرچی مغلوبیتدن قورتارماسی و داغلیق آنیلری تام بیولوب، اورا صاحب چیخدیغینی، ائرمنین قاراباغا داخیل اروسیه

یزمی کیمی ایستیفاده ائتمک انکمنیستانین داخیلی سیاستینه تأثیر مئنی مؤوجودلوغونو ساخالماسی فاکتینی ائراراباغدا ائرمق

منه »، پاشینیانی دئویریب، «له کی ساخالییرامحقوندارما رئژیمی »، «الص ائتدیمیسیزی من خ»نیلره دیر. ائرمنیتینده

داخیل  تأثیریمیهده نیم تام شکیلدن مربدن اوزاقالشیب، یئنیغنیز و میته گتیرسهیالزیم اوالن اینسانالردان بیرینی حاک

دن ده قاراباغین مئساژینی وئریر. محض بو سبب« میه بیلر، بو تورپاقالردا دستکلهبیلرماولسانیز، سیزه کؤمک ده ائده

لر گؤستریر کی، حتی ن حادثهدا باش وئرائرمنیستانلیک لهحینی سسلندیریر. الکین گجهسینه باخیال بیلایستاتوسو مسئله

 ۱ روسیهلرده گله کئچیریلن میتینای سی طلبیعفاینه، اونون ایستبیرچی مغلوبیته باخمایاراق، پاشینیان علیهآاولدوقجا بی

 دنن اساس سببلریندن آرتیق اولمور. بونومین ۶-۵رین سایی الینه گؤره ایشتیراکچیگنین ده دئدیموخبیری نینسیشبکه

کی ربدهغنین دوالنیشیغی دا اساسا  اؤلکهمیته گتیریلمکله یاناشی، یدن حاکرب طرفینغبیری هم ده اودور کی، پاشینیان 

 روسیها مادی یاردیم ائتمک ایمکانی چوخدان یوخدور. نین ائرمنیستانروسیهالنیر. نین یاردیمالرینا اساسسیبیائرمنی لو

تمک اوچون مین ائأرین ایشغالدا قالماسینی تمین ائتمک، قاراباغین و اطراف اراضیلأینی تگسیزلیهیز تهلوکنیلره یالنائرم

آرتیق اؤز رشادتی حسابینا ایشغالدان آزاد اوردوسو بو اراضیلرین بؤیوک اکثریتینی  آزربایجانلی الزیم ایدی. الکین شان

جکده داها دا گوجلنمکده اوالن، قارداشی  اورانی ترک ائدیب و گلهساسا  سی ده انی اهالیلرین ائرمهصائدیب، مرکزی حی

شوبهه دوغورمور، او نی ده گئری قایتاراجاغی هصنین قاالن حیدؤولتی آزربایجانینه امین اوالن گنین ده دستتورکیه

قانونالرینا تابع  آزربایجانلر بئله، سهجکلرینه اینانمیرالر، یاشایا بیلدا یاشایا بیلهنیلر ده. ائرمنیلر قاراباغمدن ائرجمله

چیلری حساب ائدیرلر کی، قاراباغال باغلی نی سیاستسا  بیلیرلر. حتی بیر سیرا ائرماولمالی اوالجاقالرینی آرتیق اسا

زالدیر. ده آیا احتیاجی خئیلی درجهروسیهیلر. بو دا النا بربین یاردیمینا اساسغنین پئرسپئکتیوی بئله داها چوخ آرزوالری

ده گؤرورلر. اؤزلرینه رقیب دوشرگه اوزانتیالرینیو  روسیهنین اکثریتی دا زنگین و آپاریجی دونیا دؤولتلریزامان عئینی

اق، بئله گؤرونور کی، پاشینیانی دئویرمک ائله ده آسان اولمایاج دیر.ائرمنیستانا بیر یوکه چئوریلمکده روسیهدان بو باخیم

لیکله، دور. بئلهسی احتیمالی بؤیوکنین گلمهدن بیریچیلرینستسیا روسیهپرست، آنتیربغینه داها اولسا دا اونون یئر

سینا موناسیبتینی ده روسیهپوتین  نینیؤنتیمیینی و اونون گجهدا بایدئنین حاکمیته گلآمریکانلرین اوزرینه دا دئییلهارییوخ

 دیر. ولدوقجا یوکسکسی احتیمالی اتانی دا ایتیرمهدا ائرمنیسنین چوخ یاخینروسیهعالوه ائتسک، 

 

ده موستقیل سیاست آپاریر، یه ایله بیرلیکلتی اوالن، هم ده ناتو عضوو تورکدؤولتی میللتیمیزین ایکینجی دؤو آزربایجان

داکی نین قاراباغروسیهدیر. الکین دهینگهایله نورمال، حتی مئهریبان موناسیبتلری داوام ائتدیرمک ایست روسیهدن او جمله

بو فاکتورو نظره آلماق  روسیهجک. یهیرسیز اؤتوشمهأثرشی دؤولتیمیزین موناسیبتلرینه تداورانیشی بو دؤولته قا

اطرافی کیفایت « نینیطتماس خ»روم اوالجاق، چونکی حدان مایمکانیناویون قورماق قاراباغدا  روسیهدیر. مجبوریتینده

ینی ئیه آلیناجاق. عدن ده دؤورهلری طرفینهصاشی، تورکیه اوردوسو حیاوردوسو ایله یان یجانآزرباقدر گوجو اوالن 

سی ی هر هانگجهده بیلین میللی ماراقالرینا قارشی تؤرآزربایجانسی باشقا یئرده نین قاراباغدا و یا هر هانروسیهزاماندا، 

گتیرمک احتیمالینی یاراداجاق.  هد مؤوقعینه ن، حتی دوشمجکوالالرینی گوجلندیرهحا روسیهمیزده آنتیهدید، اؤلکهت

نالرینی نین تأثیر ایمکاروسیهده ده یشیکلیکلرله یاناشی، داخیلی سیاستگجک دبیله ده ائدیلهده خاریجی سیاستنتیجه

جاق، ایندییه کیمی دیریالتامامیله سیخیش قورومالریندامیت یلری بوتون حاکدیریالن دایرهآدالن« ستونبئشینجی »آزاالجاق، 

ده تمثیل دا آچیق شکیلقورومالرینمیزده هر هانسی شکیلده دؤولت رفدارالری اؤلکهطن ائرمنیستان راباغی ایشغال ائدقا

 عئینیرفدارالرینا دا ط روسیهحالدا  یاراتدیغیسیله دؤولتیمیزه تهدید طهسه، قاراباغ واسده مومکون ایدیولونماسی نه درجها

میزه ده بیرباشا اؤلکهلینادا، دیر کی، تارازلیق یارانسین. قارابااولمالی ده آرتیق بئلهلی اوالجاق. اصلیننمهسرگیلهوناسیبت م



ده تمثیل جمحهر هانسی  لریندهدایرهمیت ینین حاکچیلریین بیر دؤولتین تمثیلتمک ایمکانی الده ائتمک ایستهتأثیر ائ

 اوچون رئال تهدیددیر.  یمیزگزلیسیهتهلوکاولونماسی میللی و دؤولت 

 

اویون روم اوالجاق و قاراباغ حدان ما تأثیر ائتمک ایمکانالرینآزربایجانهم ائرمنیستانا، هم ده  روسیهلیکله، بئله

 جک. ایتیر قوروجولوغونو

ن ی کیمی، بئش ایلدگلدیده دئییدان معلوم بیاننامهروس اوردوسو قاراباغ الکین سوال اولونا بیلر کی نتیجه نئجه اوالجاق؟

نمک، بلییمیزی صاحضمی؟ و یا اؤزو بو اراساخالیاجاقده ینگچیلیهنیلرین ایدارمی؟ قاراباغی ائرمحتجا چیخاجاقسونرا را

 می؟  جکدیرمک فیکرینه دوشهلشینی ابدیگچیلیهنین ایدارسیاؤز اؤلکه

ونالرین دیر. بلرین ماراقالرینا نظر سالماق گرکاوالن دؤولتلی ماراق بؤلگه یهبو سوالالرا جاواب وئرمک اوچون هم ده 

دیر. تک میللتین عئینیدیر، هدفلر ده ه مالیکطعئینی سیاسی خ هدبؤلگهال آزربایجان تورکیهیه گلیر. دا البته کی، تورکباشین

بو سیاست اؤزونو هر  تیندا داانین گئدیشبه یموحارگونلوک  ۴۴دن دا، او جملهادیرالر. هر آددیمدوروموندایکی دؤولتی 

لی دئییل، هم ده دن آسیسی رهبرلرین موناسیبتلریندیر، تک سیادهین کؤکو چوخ درینگکسه گؤستردی. هم ده بو بیرلی

اوردوسو دا وار و  تورکیهیمیزده ضارا النیر.میللتیمیزین تاریخی و ائتنیک کؤکلرینه، میللی و دؤولت ماراقالرینا اساس

گئده ده قودرتی آرتماقدا داوام ائدیر. بو اراضیده، او -اوردو دونیانین ان قودرتلی اوردوالریندان بیریدیر، گئت جاق. بواوال

نین بیاناتالری لیلرییه حاضر اولدوغونو تکجه دؤولت یئتکیبه یموحاردا تورک اوردوسو و میللتی دن قاراباغ اوغرونجمله

 نیننین بو جوغرافییاروسیهراقالری ین دؤولت ماآزربایجانو  تورکیهدی. ائتدیرمیشل حرکتلرله ده نوماییش ایله دئییل، رئا

سینی و خزرین او بیری هنمنین گوجلهتورکیهده محض سینؤوزهحماماسینی، جنوبی قافقازدا و خزر بی اولیاساس صاح

ی یگنین یئریتدیدؤولت تورکیهده لرینؤلکهدیر. بو بلوکون بعضی اناتو دؤولتی تورکیهالماسینی طلب ائدیر. هم ده تتایینا آ

 تورکیهی کیمی، گدا دا سسلندینین بیاناتالرینلیلریلرله بلوک یئتکیموستقیل سیاسته هر نه قدر اعتراضالر اولسا دا، دفعه

ده ناتو اوردوسونون دا سی اصلیندا یئرلشمهآزربایجانده تورک اوردوسونون شکیل یاسالدیر، هم ده چوخ. ناتویا الزیم

ا سه قوشولماسینموحاریبه حالیندا دا بوتؤولوکده شیمالی آتالنتیک بلوکونون پروسئسی حساب اولونور. طبیعی کی یئرلشمه

 دیر.بئله پئرسپئکتیو الزیم هیروسیهم کی گتیریب چیخاردا بیلر. دوشونمور

  

ن داها بیر یگیزلتمه اصالسی دستک گؤسترمیش، و بونو سیا تئکنیکی، هم ده-میزه هم حربیده اؤلکهوروندؤ موحاریبه

ورو اوالن ن خالص کوریددتحریملرده انین بیر سیرا ساحهن، ایرلدیر. ایرانین شیمال سرحدلرینده یئرلشئیاؤلکه ایسرا

ستراتئژی تأثیری سیاسی، ای نینفرانسهو  روسیهه الزیمدیر. هم ده ایران، ایسرایل آزربایجانلو ائرمنیستانی ازمیش گوج

الن، اوی گجهاقتصادی گل -سینه چئوریلمیش، بؤیوک سیاسیهصلی حینین اهمیتدا اولمایان، آوراسییا ائنئرژی دهلیزیآلتین

دا اعتبارلی طرفداش و یه چاتدیریلماقویهکیمی واجیب گوج مرکزی ایله موناسیبتلری داها یوکسک س تورکیهحتی 

دن سونرا ایسرایلین بوتؤولوکده موحاریبهدیر. بو و بوتؤولوکده جنوبی قافقاز الزیم آزربایجانجک چی اوال بیلهواسطه

 جک.داوام ائد غاجنوبی قافقازدا فعاللیغی آرتما

  

ولمایان مک مومکون ان، اما وارلیغینی گؤرمهینمهوزده گؤرسهدا چوخ دا این یانینآزربایجانجنوبی قافقازدا و خصوصیله 

ردن یعص جو-۱۹لی اولماسی دا ماراقآزربایجانصوصیله وجنوبی قافقازدا، خین نگیلستانایدیر. نگیلستاندؤولت ای داها بیر

ده ایرانین اساس بیرلیک مریکا ایلهآ نگیلستانایجو ایل اینقالبینا قدر -۱۹۷۹ماراقالر ایرانا دا عاییددیر.  عئینیدور. معلوم

دان سونرا اؤز مؤقعلرینی ینینی اینقالبو گون ده ایراندا خئیلی سایدا گوجو وار. الکین خم، درین قاتالردا بسی ایدیچیایداره



سی هینه فعالیت گؤسترمدادیر و مؤوجود رئژیمین علیهآرزوسون گئری دؤنوشلی اولسا دا، گذشته گئتمه هیروسیهو  فرانسه

 نگیلستانا داایدا دئدیکلریمیز داکی ماراقالری حاقینآزربایجاندیر و ایسرایلین تفیقله موای ده ایسرایللهأسیزدیر. بو مسشک

جه ده خزر دنیزی و ائلچیخیش الده ائتمک،  سینهبؤلگهنمک و اورتا آسییا لکمحسینده مؤؤوزهحعاییددیر. خزر دنیزی 

دا سینقارشی روسیهنین وروپاا، یندهوروپایا نقلاسیله واسطه تورکیهو  آزربایجان نینرزئرولریاز گ-مرکزی آسیانین نفت

داکی فعالیتی هر آزربایجان ون-ریتیش پترولیومدیر ) بدا اولدوقجا ماراقلیدان قالخماسیننین تامامیله آرالیغینئرژی آسیلیا

 ۴۴دیر. تفیقایله مو تورکیهلرده ده دن گلن رقابتی وار. بو ایستیقامتلرینلیکدرین نایله تاریخی روسیهدور(، کسه معلوم

جه یس اولونوردو. توووزا هوجومدان سونرا، ائلحسه ده، اصلینده وارلیغی آشکار ده اورتادا گؤرسنمه موحاریبهگونلوک 

ن بیاناتی، همچینین یینی دستکلهعلی مؤوقئین حاقآزربایجاننین یا پارالمئنتیدن بیر نئچه گون اول بریتانموحاریبهده 

داکی ماسیننین آلینسیینین قارشنین قراریسیزلیک شوراسیتهلوکه میش میلتلربیرلشی دوردورماق مقصدیله آزربایجان

دا کیفایت قدر لیگی حاقیننین موتفیقاینگیلیستانده یرکی هدفلرینضاحنین تورکیهمومیتله، ودور. عفعالیتی هر کسه معلوم

 دادیر. علوماتالر دونیا و روس مطبوعاتیندا یاییمالنماقم

 

نی اؤز میللی و دؤولت ماراقالرینا روسیهبوتون ایستیقامتلر اوزره اولدوقجا درین ماراقالری اوالن،  ننسلهدا سییوخار

سینا مقصد ی قارشیگهاؤز قینینا چکیلم یش، اونو سارسیتماغی،ملهحاطها تحریملرلهنی روسیهائتمیش،  اساس تهدید اعالن

دا ان نی سیخیشدیرماقروسیه دهبؤلگهیا زاماندا اورتا آس عئینیییق. نظره آلمالی دؤولتلرینی دهوش آمئریکا بیرلشمیش قویم

الردان قتصادی ماراقییاسی سببلردن دئییل، هم ده ائوسژ، هم ده تکجه مریکادیراراغی اوالن دؤولت ده محض آبؤیوک م

دیر(. بونالردان یالنیز بیریی گهتمین ائتمک ایسأسینی تگتیریلمه یهبؤلگهدن چیخاردیب بو شیرکتلرینی چین نین) آمئریکا

 شوروی-، پوستبؤیوکل معناسیندا یدا سؤزون اصین، ائرمنیستانایستیقامتینده دستکله روسیهجوستانی آنتیگور

ن ده محض آمئریکادیر. یینا ضد مخمری اینقالبی دستکلهان ایری سفیرلیگی قورموش و روس ماراقالر جغرافیاسیندا

 نیلیر. هسیو کاراکتئر آلماسی گؤزلنین داها آقرئفعالیتی روسیهگلیشی ایله آنتینین حاکمیته یؤنتیمیبایدئن 

 

لی یاسی هدفلره مالیک، هئچ ده اوندان آز تهلوکهئوسژ عئینیلی اوالن و ده ماراقدرجه عئینیایله  روسیه میزدهبؤلگه

دیر. هئچ کسه سیرر دئییل کی، ائرمنیستانی تفیقژی موایله ایستراتئ روسیهاولمایان ایرانی دا نظردن قاچیرمامالیییق. ایران 

نین وارلیغینی اؤز دؤولتی آزربایجاندا توتان، هر جور حربی، سیاسی، اقتصادی دستک اوالن ایران، ایلده آیاق ۳۰

نین روسیهنی آرادان قالدیرماغا چالیشیر. طبیعی کی، لرله بو تهلوکهطهیمؤوجودلوغونا تهلوکه حساب ائدیر، هر جور واس

، اینگیلیستاندیر. هم ایسرایل، دا ایران دا ماراقلیوب ساخالماسینسی، داها دوغروسو گوجونو قوروینمهقافقازدا گوجله

نین سینین ان آزی یاریسیسینی آلماق، هم ده اهالین قارشینیسینمهکملحمؤ هدبؤلگهنین تورکیهو خصوصیله  مریکاآ

و یا  کلشملیی اؤرنک گؤتوررک میآزربایجانو  تورکیهن گون داها چوخ رین هر کئچو بو اینسانالتورک اولدوغونو 

 آزربایجاندن تورکلرین اکثریتی گئ لیک سؤزوولماق مقصدیله. اوستهیه قوشولماالرینا مانع اهایستیقالل اوغروندا موباریز

نین دیرنیشی بوتون دونیایا رشی اؤز خالقیینه قاعده ده ایرانین مؤوقموحاریبهگونلوک  ۴۴دا. تورکلری اولدوغو حال

سالحالری هر زامان اؤز ن گلن دروسیهده اولدوغونو بیر داها نوماییش ائتدیردی. ده درینپروبلئملرین نه درجه

داشییان ماشینالرین دان، سالح نین کوتلوی اعتراضالرینن ایران دؤولتی اهالیدن ائرمنیستانا نقل ائدسیناراضی

اعالن ائتدی.  ا  ر اولوب سرحدی باغالدیغینی رسمدان سونرا، مجبوسی، حتی یاندیریلماسی آکسییاالرینین کسیلمهنسیقارشی

دا، سرحد بویو اراضیلره زورا یاخینالشدیغینهدن آزاد ائدیب، زنگبویو رایونالری دوشمن دحاوردوسو سر آزربایجانالکین 

لره قوهوار اوالن ده اراضیلرین آزربایجانگتیریلیردی.  لریندنبؤلگهجنوب  ایرانین ده بو اوردو اوردو ییغماغا باشالدی، هم



لرینده هصنین ده تورکلردن عبارت حیچیلریاعتبار اولونمادی. حتی مؤوجود رئژیمین دایاغی اوالن اینقالب کئشیک

لی عانین سونونا یاخین ایرانین موحاریبه دادیر.یینه قارشی اعتراضالر حاقیندا خئیلی معلوماتالر دوالشماقعرئژیمین مؤوق

دن سونرا، نینی بیان ائدگدیهونو دستکلگین اراضی بوتؤولوآزربایجانلی ایدی. نین بیاناتی دا اولدوقجا ماراقدینی رهبری

نی دئدی. یگدیهینی ایستمگهیشمگن ائتدی و سرحدلرین دینی بیاگورچوالرین گلدیدچی تئرهایه ج موحاریبهدا گویا داوامین

ی و گنیلرین دئدیو حاقیندا ائرمگسا سورییادان گتیریلمیش تئرورچوالرین دؤیوشدوطرفینده گویا هانسی آزربایجانیعنی 

نگیالن آراسینی ین ناخچیوانال زآزربایجانقوشولور و  ونالراینفورماسیانین تیراژالدیغی دئزمطبوعاتی ایله فرانسه روسیه

 ینی بیان ائدیر. گجهینه گلگمؤنیلرین کسرحده ییغدیغی اوردو ایله ائرم داحال وگبیرلشدیرمک فیکرینه دوشدو

سینی نین قارشینین حلیایستراتئژی ماراقالرینا قارشی جبهه آچمیش، قاراباغ پروبلئمی نینجمهوریتی آزربایجانلیکله، بئل

 روسیه ، ایران و فرانسه ) فرانسهروسیهن یمیزده حربی مؤوجودلوغوندا ماراقلی اوالضین ارانروسیهآلماغا چالیشان و 

نین آپاریجی رول رفدارالریطده اؤز رمنیستان سیاسی حاکمیتیندن ائدا، او جملهنین ده ایشتیراکینلریایله یاناشی، اؤز قوه

 دیر( اتفاقی مؤوجوددور. آلماغیندا ماراقلی

 

اغلی ینی تانیماقال بگلیلیق قاراباغین موستقیلداغ نینسیسئنا قئید ائتمک یئرینه دوشر کی، فرانسهلی بیر مقامی دا ماراق

حرانیندان ؤمیت بیدا حاکائرمنیستان نسهن( چات یاراندیغینی گؤستریر. فرا، ایراروسیه، دا )فرانسهقراری اوچلو اتفاق

ده بلکه ده تاریخنین نفوذونون اؤلکه ی، بوگتهام ائتدییدا الیقنی ساتقینروسیهنین ییر. ائرمنیستان جمعیتیهداالنماق ایستفای

مومکون اولماسا  دیرمک، اورفدارالرینی یئرلشطمیتی دئویریب اؤز یدا حاکده، ائرمنیستانو شرایطگان آشاغی دوشدو

قاومتی ایله راستالشا بیلر. ونین مفرانسه روسیهده اوالن پاشینیانی اؤزوندن آسیلی وضعیته سالیب حاکمیتده ساخالماق نیتین

نین روسیه هدبؤلگهائتمکله  نوفوذرک، ائرمنیستانا اده ائدیاسی وضعیتیندن ایستیفئوسژنین ضعیف اقتصادی و روسیه فرانسه

 عوضلری ایله هصدو حیدیرده اونو اؤز اورچیخاریلدیغی تق نینیئرلشگهکی حربی ون اولسا گومرودهیئرینی توتماق، مومک

کیبینه داخیل اولماغا جهد ائدیر. ناتو عضوو اولدوغونو نظره آلساق، رت« الرینلیمرامصولح»دا و بلکه ده قاراباغائتمک 

معین  هفرانسه دده حتی ریک. یعنی، جنوبی قافقاز سیاستینینی گومان ائده بیلگینه اومید ائتدگدست مریکانین بو ایشده آفرانسه

 جک کیمی گؤرسنیر. ه گئدهیننین علیهروسیهده ر داخیلینشرطل

 

و  روسیهدا آزربایجانده جنوبی قافقازدا و خصوصیله دا، بوتؤولوکنین چیخماسینن روس قوشونالریدبؤلگهلیکله، بئله

 تورکیه، بریتانییا، ایسرایل و خصوصیله قارداشیمیز مریکانین آرادان قالخماسیندا ماراقلی اوالن آایرانین تأثیری و تهدیدی

بو دؤولتلره ائرمنیستان و  دا ایسهنین چیخاریلماسیننین آزالماسی و قوشونالرینین تأثیریروسیهدا وار. ائرمنیستان

ان نهایت، بوتون ماراقالرین  عالوه ائتمک الزیمدیر. هنی دفرانسهدا اوالن قتدارینیه رئال تأثیر گؤسترمک ایگچیلائرمنی

خالقی. بیر  آزربایجانی اوالن یسوموزون قارانتگی و اراضی بوتؤولوگیللت موستقیده دوران وطن عشقی، دؤولستوندا او

له شهید وئرمیش سینه مالیک، مینلریمیزدن چیخارتماق تجروبهضمالیک روس قوشونونو آرتیق ارا حجمهدفعه داها بؤیوک 

گونلوک  ۴۴رله نوماییش ائتدیرمیش، لر اوالن، تک یومروق حالیندا بیرلشمک قابیلیتینی دفعهیه حاضگو یئنه ده وئرمه

 لی میللتیمیز!مانی اوالن شرفالیبی و قهرغنین  موحاریبه

  

نیر، هللری دستکقوه روسیهدا آنتیروسلنمیر. بئالنین ماراقالرینا قارشی فعالیتی جنوبی قافقازال کیفایتروسیهبو دؤولتلرین 

 روسیهلو، دنئستریانی اراضیلری قایتارماق و آلینیر. مولدووادا آمریکا یؤنومدن الیننین روسیه ا  بئله تدریجحتی لوکاشئنکو 

می قایتارماق مقصدیله رماالشیر. اوکراینا دونباس و کرین حاکمیت فویدن چیخارتماغی هدفلهسیناؤلکهنین قوشونالری



اؤزو  روسیهدیر. دهده فعالیتنایستیقامتی یاراتماق لرینییئرلشگهنین حربی تورکیهده سینیرالشیر، اراضیحاضیه موحاریبه

ینه للی اقتصادی و سیاسی پروبلئملرین حلسایده چوخسی هر گون آزالیر، داخیلمعروض قالیب، بودجه تحریملرهقتصادی یا

نین ییر و کاسیبالییر. ائنئرژی داشیییجیالریضعیفلهدوچار اولور، هر گون داها دا سا دا، اوغورسوزلوغا چالیش

لنمیش هده اوجوزالشماسی دورومو داها دا دراماتیکلشدیریر. دونیانین موختلیف یئرلرینه سپیهکریتیک سو نینیمتلریق

 دیر.لشدیرمک الزیمهلی اوردونو ایسه هم ده مالیخالماق، حربی عملیاتالری و قودرتسا لرییئرلشگهحربی 

  

می اوالن، هئچ بیر ین آرتیق بیر دؤورده قافقازین موطلق حاکایلددیر کی، ایکی یوز سیستریجیائله مؤوجود وضعیتین گؤ

لیقالری ل، بو گونکی رئاروسیهن یم ائتمهضن بو جوغرافییادا مؤوجودلوغونو هسی باشقا دؤولتینین و هر هانتورکیهده شکیل

باریشماغا  دان چیخماسی ایلهلتینین اؤز تأثیری آآزربایجانه، گهایله بؤلوشم تورکیه نیبؤلگهده نظره آلماغا، بوتؤولوک

تیق همین اراضیلرین کیچیک ، آرروسیهده ساخالیان الینه ایشغال اولونموش اراضیلری دمجبوردور آرتیق. دونن بوتؤولوک

طه یی دئییل، ائرمنیستانی بو واسآزربایجانده ساخالماغا چالیشیر. هم ده الینده لیکایله شریک تورکیهسی، هم ده هصبیر حی

نین سیچینویابر بیاناتینا دؤولت باش ۱۰دیر. بیزجه، لیعماونون اؤزو بئله کیفایت قدر مده ساخالماق مقصدیله. بلیناله ای

ده اوالن نمکی ایله مومکون اولوب. دیوارا دیرن تحلیلین نظره آلینماسایمضا آتماغی دا ائله محض یوخاریدا گؤستریل

لری، هم ده بوتؤولوکده لونان نتیجهدا الده اویا گئتمکدن، هم قاراباغقارشیالشماق چکمکدن، آچی سینهساحهنی زور روسیه

دتلی اولماسینا و چیخاردیلما وم« الرینلیمرامصولح»ینه، لحل آالندامیزی ریسک آلتینا آتماقدانسا، پروبلئمین سیاسی اؤلکه

ده مراملی فعالیتحولصیالشدیریلمیش شکیلده ضرا نین دهدؤولتی تورکیهنین مؤوجودلوغونا، ان اساسی ایسه انیزمیکمئ

نا بنزر اتهامالردان و سایر بو« مهائتنیک تمیزله»جه ده هی مؤوجودلوغونا نایل اولماق، ائلحرب هدبؤلگهایشتیراکینا، یعنی 

لی کثر قودرتکیمی، دونیانین ا دئییلدیگیدا له نظره آلساق کی، یوخاریحدیر. سابالنمیش آددیم آتیلمیشحقورتولماغا 

جک، یمالری بیزسیز ده داوام ائدده آددنین بو اراضیلردن قوشونالرینی چیخارتماق ایستیقامتینروسیهنین دؤولتلری

ایل عرضینده  ۲۶دیر. هم ده یمیز طبیعیگهیارارالنماق ایست تضادالردانمک، عکسینه، گؤتورمهنی اوزریمیزه ربهض

دن شوشانین نین، او جملهغیدیلدیغی، ایشغال اولونموش اراضیلریمیزین اکثریتیکوونون دا-مؤوجود اولموش ایستاتوس

 دا. الیمیزده اولدوغو حال

 

مین أراقالرینی تبیزجه، بوتون قونشوالرال دینج و مئهریبان موناسیبتلر ساخالماقال یاناشی، دؤولتیمیزین ایستراتئژی ما

 نین سیاسی یولالیمیزدن روس قوشونالریضقورتولماق، ارادن ئوسیاسی تأثیرینژنین روسیهائتمک، ایران و 

 قورونماقو مؤوجود ریسکلردن  نایل اولماق تأمین اولماسینا لیگیمیزینموستقیلده تام چیخاریلماسینا و قاراباغ اوزرین

 دیر: لیمیز بیر سیرا تدبیرلر گؤرمهعیاتدیله دؤولت رهبرلیگی و ایجتیمامقص

ده حربی سیناراضی آزربایجانه، هم ده عمومیتله طدخ عئینیدا، روس قوشونالری ایله اغنین هم قارابتورکیه .۱

 دیر. لیلی و گوجلندیریلمهین ائدیلمهمأمؤوجودلوغو ت

رک اؤلکه داخیلی عاملدن ایستیفاده ائد ده مؤوجودلوغونو و بولرینهصنین قاراباغین مرکزی حیروس قوشونالری .۲

روم ائتمک مقصدیله، حنی داخیلی تأثیر آلتلریندن مروسیهینی نظره آالراق، گتأثیر ائتمک ایمکانی الده ائتدی وضعیتینه

وم رحتوتدوغو مؤقعلریندن تامامیله م ستونونوجی -۵ده تمثیل اولونان روس نئدیجی حاکمیتیا وئریجی و ایجراقانون

 دیر. اولونماسینا نایل اولونمالی

ی، ین قورونوب ساخالنماسگاولمایان میللی بیرلی عوضیفونوندا فورماالشمیش،   موحاریبهباشالیاراق، سئنتیابردان  ۲۷ .۳

 دیر. لیمین ائدیلمهأسی تنمهحتی داها دا گوجله



 دیر. روری آددیمالر آتیلمالیضسی ایستیقامتینده نمهگوجله نینموحیطی ایشنین آرتیریلماسی، قتصادی قودرتیینین ااؤلکه .۴

  .ریدلیهلندیریلمکمحلی و موقاویله ایله مؤلشدیریلمهمی دقیقن موناسیبتلر سیستئیلهیمظایله موناسیبتلری تن تورکیه .۵

دا نا باشالنمالی، ایکی خالق آراسیننین آختاریشالریلریطلیگی ایله موناسیبتلرده تماس خیچائرمنیستان و دونیا ائرمنی .۶

شرایط لی اولمایان دؤولتلرین سیاستینه ده ماراقسیننی ترقیقتصادی، سوسیال، مدیا نینگهبؤلده ین اصلینگچیلیدوشمن

ده لی اولدوغو ایستیقامتیننین ماراقلریاؤلکه بؤلگهده دا ایلک نؤوبهنین آلینماسینسییاراتدیغینی و بونون قارشی

 دیر. لیک ایشینه باشالنمالیچیریفاعم

جه ده بیرباشا لر، ائللخالق تشکیالتالر و محکمهانین دینج یولال، بئینزورال قووولموش اهالی دنسینائرمنیستان اراضی .۷

سی هطین یولالرینی آراشدیریب یول خریگز یوردالرینا قایتاریلماسی پروسئسینه ایستارت وئرمسیله اؤدانیشیقالر واسطه

 دیر. لیترتیب ائدیلمه

نی ده گئنیش شکیلده جلب ائتمکله جنوب تورکیهالرینی، بو ایشه قایناقسی سیا -و جمعیتین اجتماعیدؤولتین  .۸

دیر. ایران دؤولتی ایله موناسیبتلرین کئیفیتجه یئنی لییرالنیب حیاتا کئچیریلمهضاح تدرین میللی کونسئپ دهینایستیقامت

ونالرین ایستک و آرزوالری، تشکیالت لومو، او عمومیتله تورک توپ آزربایجانکی دهصولالری ایله یاناشی، بو اؤلکهوا

نین قتصادی گوج و ایمکانالرییده، اسینینلشمهعو هدفلرین م ماراقلرین قورولماسی، میللی و بیرلیکلری ایله گئنیش عالقه

 دیر. لی آددیمالر آتیلمالیدا اؤنمآرتیریلماسین

رک، ایسرایل آلینماسی ایستیقامتینده فعالیتی گوجلندیرنین سییلرین قارشجک تهلوکههده مومکون اوال بیلبو ایستیقامت .۹

انال موناسیبتلری داها دا درینلشدیرمک، ده ساخالنماسی ایله یاناشی، پاکیستیهولتی ایله موناسیبتلرین یوکسک سودؤ

یه یوکسلتمک یهلی، اوستون سومرهثلری داها ایله عالقه عربیستان عودیسینه چاتدیرماق و سلیک سویهایستراتئژی موتفیق

 دیر. روری آددیمالر آتیلمالیضایستیقامتینده 

 تورکیه-آزربایجان، الدیریلمالی، خصوصیله اؤزبکیستانیه قهلر ان یوکسک سویتلری ایله عالقها دؤولمرکزی آسی .۱۰

ی طئوسییاسی خژداشکند -باکی-لی، آنکارائوریلمهنین اوچونجو ائلئمئنتینه چلیق و قارداشلیغینین، امکداشیگبیرلی

 دیر. لییه یوکسلمهیهلی، کئیفیتجه یئنی سولنمهکمحمؤ

لیق موناسیبتلری قتصادی، سیاسی، ایدئولوژی امکداشیانین دیگر دؤولتلری ایله ده خصوصی، یاخین امرکزی آس .۱۱

 دیر. قورولمالی

مومیتله میلی دؤولتیمیزین قوروجوسو و وسی و عین یارادیجیگی بیرلیالیبی، میللغنین  موحاریبهگونلوک  ۴۴ .۱۲

سیال بی کیمی تانینمالی، سویخالقی و وطنداشی دؤولتیمیزین حقیقی صاح آزربایجاناوالن  سیمؤوجودلوغونون قارانتی

صالحاتالرا ایستارت یمین اولونماسی مقصدیله اأانیزملرین تکسئچکی و سایر بو کیمی مئ عادیللی محکمه، ریفاه، عدالت

 دیر.لیلی و سرعتله حیاتا کئچیریلمهوئریلمه

  

یاسی پروسئسلری نظره آلساق ئوسزن باش وئر هدبؤلگهده دونیادا و ی حالدا، ائلجه ده بوتؤولوکگمین ائدیلدیألرین تنبو دئییل

نی روسیهجک. بو ایسه ایتیره ی اولدوغو کیمی، ائرمنیستانی داآزربایجانگورجوستان و  روسیهدئیه بیلریک کی، 

 جک.ده جنوبی قافقازدان کنارالشماغا مجبور ائدبوتؤولوک

  

 مؤوجوددور:  سئچنکفرقلی نظری جهتدن ایکی  ناریوداندا گؤستریلن سی دا یوخارسینقارشی روسیه

 تورکیهسون حده چاتدیریب  دیرمانیشیانی آرتیرماق، حربی دورمیه گئتمک. قارشی موحاریبهلی، بؤیوک میقیاسگئنیش .۱

 تفیقلرله توققوشماق. و دیگر مو



ین آزربایجان هدبؤلگهینی داوام ائتدیرمک، حتی بیر قدر ده درینلشدیریب، گتفیقلیمو موجودایله ان آزی  تورکیه .۲

 یئریتمک.  طین سیاسی خیت تشکیل ائتمهماراقالری ایله ضد

 مایاجاق. لاوچون مومکون او روسیهده جکیاخین گله سئچنکی، بیرینجی لردن معلوم اولور کندا گؤستریلییوخار

نین دینج یولال چیخماسی دن روس قوشونالریسینبایجان اراضیرلی اولسا دا، بوتون حالالردا آزشوبهه هد سئچنکایکینجی 

 جک. لنهایله نتیجه

نین روسیهجه ده لری، ائلحادثه تخمین ائدیلنی گهن و وئرجباش وئر بی دهو لی هروس، سوریالمولدووا، اوکراینا، بئ

بورادا اصلینده مغلوبیته  روسیهعالوه ائتسک دئیه بیلریک کی،  هد وضعیتیقتصادی، سوسیال، سیاسی یکی ادهداخیلین

یر. النچؤکوشو بورادان باش هنین دروسیهدان باشالدیغی کیمی، ن داغیلماسی قاراباغونایمپراتورلوغو شورویدور. محکوم

. کدیرجیبه مرکزینه چئویرهذان اهمیتلی گوج و جا نینبؤلگهده میزله بیرلیکده بوتؤولوکتورکیهیمیزی آزربایجانبو ایسه 

ده دیر. اصلیندهنین یوروتدویو امپئریالیست سیاستسی دؤولتینین فاجعهدئییبلر. روس میللتی« باش یارار حآرتیق تاما»

سی یوکسک و بو ایمکانالری سوییه علمیزنگین،  یناقالرالمالیک، هر جور فایدالی قا سینهوک اراضیدونیانین ان بؤی

دی اوالراق دونیانین ان زنگین و خوشبخت نین وطنداشالری ابروسیهلی اهالییه مالیک اوالن دا اولدوقجا آز سایسینقارشی

ده اکثریتی یوخسوللوق و سفالت ایچیننین سانالریدن بری بو دؤولتین اینالی ایدیلر. الکین یاراندیغی گوناینسانالری اولم

 لرله محو اولور.  موحاریبهصیانالر و ویاشاییر، ع

دیر یه پئن، تلهینبسله« یینحآرتیق تاما»نین روسیهدا )چؤکوشه محکوم ائتمه( عملیاتین« یه سالماتله»البته کی، سؤزو گئدن 

ده ایکی قارداشین دوروشو خصوصیله لی اولدو. بو دؤولتلرین ایچینیتجه اهمقویان دؤولتلر ده وار. و اونالرین فعالیتی بیز

 م گؤرسنیر. تشحؤم

 

بارات خنین میللی ایستتورکیهی معلوماتا گؤره، گوئردی نینخبر آژانسالریجی ایلده دونیا  -۲۰۲۰دئکابر  ۱ دیپ نوت:

 آنالشمابو  .الرایمضاالییب آنالشماده لیق بارهامکداشمیللی کشفیات خیدمتی( سیخ تشکیالتی ایله ایسرایلین موسساد )

لیغی، یعنی سیخ امکداش ۶-یآ مالیگی ایله باش توتوب. میت، موسساد و چینین واسطهکشفیات خیدمتی ۶-یآ مایانین بریتان

 دا! دا! و قاراباغده جنوبی قافقازهبولیغی! هم ده، بلکه ده ایلک نایستراتئژی امکداش اینگیلیستان، ایسرایل و تورکیه

 

 لی پاشا حسن

 مییاسی میللی علملر آکادئ آزربایجان

 نون امکداشی سوتیتوتاریخ اینس

 نین صدری مرکزی شوراسی (وآببوتؤو آزربایجان اوجاقالری )

 

 آراز نیوز طرفیندن عرب الیفباسینا اویغونالشدیریلمیشدیر. -


