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ـــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  رسـالة مؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجه
  الدائم ألذربيجان لدى األمم املتحدة 

بأسلوب مألوف، بقـدر مـا هـو مقيـت، فـإن املمثـل الدائـم ألرمينيـا مسـح لنفسـه مـرة 
أخـرى يف رسـالته املوجهـة إليكـم يف ١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ (S/2004/168) أن ينغمـر متامــا يف 

جلة األساطري، والتشويه وتوجيه االهتامات اليت ال أساس هلا من الصحة فيما يتعلق ببلدي. 
ومثة دافع قوي لعـدم الـرتول إىل مسـتوى اخلطابـة املضللـة واهلدامـة والغـري مهنيـة الـيت 

ختلّلت هذه الرسالة املليئة باالفتراءات والتشهري. 
ومن ناحية أخرى، هناك حاجة حقيقية لتوضيح عدد من النقاط اليت أثريت للحيلولـة 
دون نسـج أسـطورة أرمنيـة أخـرى، خاطئـة وخطـرة كغريهـا. وإين إذ أفعـل ذلـــك ألين أؤمــن 

باحلكمة الواضحة القائلة بأن عدو احلقيقة ليس أكذوبة يف بعض األحيان، بل أسطورة. 
إهنا متاما األسطورة اليت تفترض أن منطقة ناغورين كاراباخ يف أذربيجان مل تكن قـط 
جزءا من أذربيجان وأن “ستالني حوهلّـا إىل أذربيجـان السـوفيتية” ممـا حـدا بأرمينيـا أن تشـن 
حرهبـا العدوانيـة علـى أذربيجـان مـن خـالل احتـالل وضـم منطقـة نـاغورين كارابـاخ ومنــاطق 

حمتلة أخرى من أذربيجان على حنو غري قانوين. 
إهنا حلقيقة تارخيية أن أوائل األرمن ظـهروا يف كارابـاخ يف عـام ١٨٢٨، وقـد حـدث 
ذلك نتيجة لسياسات روسيا القيصرية بعد هناية احلروب الروسية الفارسية لـ “أرمنـة”، خانـة 
ـــاك. إن النصــب  كارابـاخ األذربيجانيـة ولغـرس مصـدر طويـل األجـل مـن عـدم االسـتقرار هن
التذكاري الذي أقامه األرمن يف ناغورين كارابـاخ يف عـام ١٩٧٨ مبناسـبة الذكـرى الــ ١٥٠ 
لوصول طالئع األرمن من منطقة ماراغا الفارسية إىل كاراباخ هلو مبثابة شـهادة واضحـة علـى 
ــا  ذلـك. إال أن النصـب بقـي هنـاك ملـدة عشـر سـنوات فقـط، وذلـك ألنـه عندمـا شـنت أرميني
ـــاق احلــق يف تقريــر مصــري األرمــن يف  عدواهنـا ضـد أذربيجـان يف عـام ١٩٨٨ بذريعـة “إحق
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ناغورين كاراباخ ”، فإن الكلمات اليت ُحفرت علـى النصـب التذكـاري “ماراغـا - ١٥٠” 
قد اختفت على الفور. وليس من الصعب أن خيّمن املرء ملـاذا حـدث ذلـك. فقـد ُحـدد علـى 
النصـب التذكـاري املذكـور تـاريخ يف غايـة األمهيـة - وهـو التـاريخ الـذي بـدأت فيـها هجــرة 

األرمن إىل كاراباخ. 
أمـا بالنسـبة للقـرار املذكـور أعـاله الـذي اختـذه نظـام ســـتالني، فــهناك دليــل وثــائقي 
ال يقبل الدحض يفيد بأن قرار “االحتفاظ بـ” (وبالتأكيد ليس “حتويل”) نـاغورين كارابـاخ 
ضمن أذربيجان مل يتخذه ستالني نفسه يف ٥ متوز/ يوليه ١٩٢١، بل اختذته هيئـة مشـتركة - 
مكتـب القوقـاز للحـزب الشـيوعي الروسـي - الـذي كـان يتـألف مـن عضويـن أذربيجـــانيني، 

وعدد من األرمن باإلضافة إىل ممثلني عن جنسيات أخرى. 
أما فيما يتعلــق باالهتامـات حـول مذابـح األرمـن يف سـومغايت، وغاجنـا وبـاكو، فـإين 
أقـترح علـى نظـريي األرمـين، قبـل أن يستسـلم إىل نوبـة أخـــرى مــن اخلــوف واهلســترييا مــن 
أذربيجان، أن جييب أوال عن سـؤال بسـيط لكنـه وثيـق الصلـة: هـل كـانت املنظمـة اإلرهابيـة 
األرمنيـة “كرانـك” واالسـتخبارات املركزيـة السـوفيتية يف عـام ١٩٨٨ ســـتنظم وتنفــذ هــذه 
االستفزازات املدّبرة مبهارة لو مل يقم األرمـن بتـهجري ٠٠٠ ٢٠٠ شـخص ينتمـون إىل اإلثنيـة 
األذربيجانيـة بـالقوة وبشـكل غـري إنسـاين يف أواخـر عـام ١٩٨٧ ومطلـع عـام ١٩٨٨، الذيــن 
كانوا يعيشون يف منطقـيت كافـان وميجـري يف أرمينيـا لقـرون عديـدة؟ وقـد حـرم العديـد مـن 
هؤالء الناس الذين مت ترويعهم من كلّ شيء كانوا ميتلكونـه، ووجـدوا مـالذا مؤقتـا يف مدينـة 

سوجمايت ويف مدن وبلدات أخرى يف أذربيجان. 
لعل اجلانب األرمين سيواجه صعوبة يف توضيح احلقيقـة أنـه قبـل األحـداث بعـّدة أيـام 
وصلـت إىل أذربيجـان عـدة حمطـات تلفزيونيـة أرمنيـة وحمطـات أخـــرى لتنقــل أخبــار املذابــح 
املّدبرة “الوشيكة”، يف حني غادرت العديد من األسر األرمنية الثرّية الـيت تقيـم يف سـوجمايت 

املدينة قبل األحداث بفترة من الزمن. 
وإهنـا حلقيقـة موثّقـة جيـداً أنـه يف أثنـاء هـذه األحـداث الـيت اسـتهدفت خلـق جـّو مــن 
الفوضى واالضطراب، كان األرمن بني املشاركني النشيطني مع الذين نفّـذوا املذابـح املدبـرة، 
بل كان أحد األرمن أحـد القتلـة الرئيسـيني وممـن أعملـوا السـلب والنـهب خـالل تلـك األيـام 
املأساوية - وهو عضو يف “كرانك”، اجملرم إدوارد غريغوريـان املتـهم ثـالث مـرات، والـذي 

قتل هو نفسه مخسة أرمن. 
وباإلشارة إىل رّد أذربيجان على “املسار السلمي” الـذي اختـاره األرمـن “ملمارسـة 
حقّهم يف تقرير املصـري” فـهو أمـر مضلّـل وغـري ذي صلـة متامـا. فـهل تعتـرب أرمينيـا أن إنشـاء 
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التشـكيالت املسـلّحة للمقـاتلني، ونقـل األسـلحة إىل نـاغورين كارابـاخ بصـورة غـري شـــرعية، 
ـــة ضــد الدولــة األذرجبانيــة، وأخــريا قتــل مدنيــني أذرجبــانيني اثنــني يف  والقيـام بأعمـال ختريبي

٢٤ شباط/فرباير ١٩٨٨ مبثابة “سبل سلمية لتحقيق أهدافهم”؟ 
أمـا بالنسـبة للجـدل الشـهري بـأن العـدوان األرمـين علـى أذربيجـان قـد مت لكـي يكفــل 
األرمن الذين يعيشون يف منطقة ناغورين كاراباخ التابعة ألذربيجـان حقـهم يف تقريـر املصـري، 
فهذا ال يعدو كونه أكثر من خمطط أرمين الستخدام هذا املبدأ السامي للقانون الدويل كغطــاء 
والقيام بشكل غري قانوين باحتالل وضّم أرض دولة ذات سـيادة – وعضـو يف األمـم املتحـدة. 
فقد مارس األرمن ذات مــرة حقـهم يف تقريـر املصـري يف شـكل دولـة ذات سـيادة - مجهوريـة 
أرمينيا، وال ميكنهم استخدام هذه الذريعة لتقويض املعايري األساسية ومبادئ القـانون الـدويل، 
وخاصـة تنفيـذ خطتـهم باسـتخدام العنـف والقـوة وانتـهاك سـيادة وسـالمة األراضـي اإلقليميــة 

للدول. 
وفيمـا يتعلـق باإلشـارة إىل وثيقـة الربملـان األورويب الـيت يعـود تارخيـها إىل الفـترة الـــيت 
كانت فيــها كـل مـن أرمينيـا وأذربيجـان جـزءا مـن االحتـاد السـوفيايت (!)، والـيت قـّرر السـفري 
األرمين أن خيرجها من احملفوظات يف عـرض واضـح ملمارسـة عمليـة انتقائيـة، فلـم تكـن مبثابـة 
مفاجـأة يل، وذلـك ألنـه لـن يتمكـن مـن العثـور علـى أّي مرجـع ذي صلـة منـذ ذلـك احلـــني، 
وخاصـة بعـد أن أصبحـت مجهوريـة أذربيجـان مسـتقلة، وأقـامت عالقـات تعـاون مـع الربملــان 
األورويب وبدأت تواجه حماوالت متحّيزة وهدامة لألوساط األرمنية يف أوروبا ملمارسـة التأثـري 

على عملية اختاذ القرارات يف األوضاع الدولية. 
وبـدال مـن ذلـك، أوّد أن ألفـت انتبـاهكم إىل وثيقـة رمسيـة أخـرى مـن وثـائق الربملــان 
األورويب مؤرخـــة ٢٦ شـــباط/فـــرباير ٢٠٠٢، تقـــول إن جلســـة جلنـــــة التعــــاون الربملانيــــة 
األذربيجانية األوروبية التابعة لالحتـاد األورويب “يف بدايـة االجتمـاع وقـف املشـاركون دقيقـة 
صمت على أرواح ضحايا مأساة خوجايل يف ٢٥ - ٢٦ شــباط/فـرباير ١٩٩٢”. وباإلشـارة 

إىل احلالة يف الرتاع بني أرمينيا وأذربيجان على منطقة ناغورين كاراباخ يف أذربيجان فقد: 
ـــا علــى تعزيــز  “… حثّـت جمموعـة منسـك التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروب •
جهودها وعلى وضع اقتراحات للتوصل إىل حلّ عـادل ومنصـف ودائـم للـرتاع علـى 

أساس مجيع مبادئ السيادة، وسالمة األراضي اإلقليمية وحرمة احلدود الرمسية”؛ 
“وأدانت ممارسات األمر الواقع، الـيت قـد ال ختـدم كأسـاس للتسـوية، وشـّددت علـى  •
أن ال الوضع احلايل داخل املناطق احملتلة من مجهورية أذربيجان، وال أّي إجـراء يتخـذ 

هناك لتوطيد الوضع الراهن، قد يعترف به على أنه سار قانونا”؛ 
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ــــة علـــى اقـــتراح أذربيجـــان،  “والحظــت مــع األســف إحجــام أرمينيــا عــن املوافق •
ـــة الواقعــة  علـى النحـو الـذي أيـده االحتـاد األورويب، لسـحب قواهتـا مـن املنـاطق احملتل
علـــى طـــول خـــط الســـكك احلديديـــة بـــاكو – ناختشـــيفان – يريفـــــان، وإعــــادة 
ــــرتاع وإعـــادة  الســكة احلديديــة، الــيت متثّــل جمموعــة فريــدة مــن التدابــري لتســوية ال

إرساء التعاون، ودعت إىل انتهاز الفرصة للخروج من املأزق احلايل”. 
وبدال من وضع قناع الضحية وتفصيل تـاريخ وفـق مصاحلـها األنانيـة الضيقـة بشـكل 
مريب، ينبغي ألرمينيا أن تشعر بـاخلجل والنـدم علـى اجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية. وليـس 
ـــل قــادة النظــام  هلـذه اجلرائـم تـاريخ نفـاد صالحيـة، وإننـا واثقـون بـأن اليـوم سـيأيت عندمـا ميث
اإلجرامـي يف أرمينيـا الذيـن دعمـوا وارتكبـوا فعليـاً جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة يف خوجـــايل ضــد 

األذربيجانيني أمام العدالة الدولية. 
بــالفعل فقــد ارتكبــت أرمينيــا اجلرميــة، الــيت بســبب جســامتها، أخــذت مكاهنـــا يف 
التـــاريخ احلديـــث إىل جـــانب أعمـــــال اإلبــــادة اجلماعيــــة الــــيت حدثــــت يف ســــريربينيكا، 
وروانــدا وبورونــدي. وقــد تعرضــت مدينــة خوجــــايل املأهولـــة بالســـكان األذربيجانيـــة يف 
منطقــة نــاغورين كارابــاخ يف أذربيجــان، الــيت يبلــغ عــدد ســــكاهنا زهـــاء ٠٠٠ ٧ نســـمة، 
ـــكاهنا مــن انعــدام اخلدمــة الطبيــة  للحصــــار األرمــــين ملـدة تزيـد علـى أربعـة أشـهر وعـاىن س

والغذاء. 
ويف الليلـــة الفاصلـــة بـــني ٢٥ و ٢٦ شـــباط/فـــرباير ١٩٩٢، هـــــامجت الوحــــدات 
العسكرية األرمينية هذه املدينة انطالقا من مخسة اجتاهات فدمرهتــا وأحرقتـها بالكـامل وقتَّلـت 

سكاهنا. 
وخالل ليلة واحدة قتلت الوحـدات العسـكرية األرمينيـة ٦١٣ مـن املدنيـني األبريـاء، 
ـــانيني.  مــن بينــهم ١٠٦ نســاء و ٨٣ طفــال و ٧٠ مســنا، ال لشــيء ســوى لكوهنــم أذربيج
وأهلكت ست أسر بكاملها، وفقد ٢٥ طفال كـال أبويـهم، وفقـد ١٣٠ طفـال أحـد أبويـهم. 
وجـرح أكـثر مـن ٠٠٠ ١ مـدين مـن جـراء اإلصابـة بطلقـات ناريـة، واحتجـز ٢٧٥ ١ مدنيــا 
كرهائن. وأحرق ٥٦ شخصا وهم أحياء مع تعرضهم ملعاملـة قاسـية ووحشـية، بـأن سـلخت 
ــل  جلـدة رؤوسـهم، وهشـمت مجامجـهم، واقتلعـت أعينـهم، فيمـا ُبقـرت بطـون النسـاء احلوام

باجلراب. 
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إن جمزرة خوجايل مل تكن عمال من أعمال العنف العارضة اليت اندلعت خالل جمـرى 
احلرب، بل كانت فعال من أفعال القتـل اجلمـاعي املرتكـب عـن قصـد مـع االسـتخدام املفـرط 
للقـوة بغـرض ترويـع سـكان نـاغورين كارابـاخ األذربيجـانيني. ويعـــترف أحــد مرتكــيب هــذه 
اجلرمية، وهو وزير الدفاع احلايل جلمهورية أرمينيا، سرتش ساركيسيان، بسخرية بـالدافع مـن 
وراء ارتكاب جمزرة خوجايل قائال: “...قبل أحداث خوجايل، كان األذربيجانيون يعتقـدون 
أهنم يتمازحون معنا، وأن األرمنيني شعب ال يستطيع املسـاس بالسـكان املدنيـني. لكننـا متكنـا 

من أن نفند هذا االعتقاد السائد. وهذا ما حدث بالفعل”*. 

ومن االفتراءات األخرى اليت ال يكاد السفري األرميين نفسه يصدقها، أسـطورة النـهج 
البنـاء واحملـب للسـالم الـذي اتبعتـه أرمينيـا علـى امتـداد ١٢ ســـنة مــن املفاوضــات والتصلــب 

املزعوم يف مواقف أذربيجان. 
أليست أرمينيا الطرف الذي اسـتمر يف عـدم االمتثـال ألحكـام قـرارات جملـس األمـن 
التـــــــابع لألمـــــــم املتحــــــــدة ٨٢٢ (١٩٩٣) و ٨٥٣ (١٩٩٣) و ٨٧٤ (١٩٩٣) و ٨٨٤ 

(١٩٩٣)؟ 
أليس حزب احلرب األرميين اجلانب الذي عمل بانتظام على تقويض كل تقدم ممكـن 
يف املفاوضات، وأطاح برئيس أرمينيا آنذاك ل. تري بتروشيان (بعد أن توصـل هـذا األخـري إىل 
اتفـاق للتسـوية مـع رئيـس أذربيجـان السـابق حيـــدر علييــف واملشــاركني يف رئاســة جمموعــة 

مينسك)، أو رفض االقتراحات األخرى اليت أتى هبا الوسطاء الدوليون؟ 
ــاول  أليسـت أرمينيـا هـي الـيت ختتلـق األسـاطري بشـأن بعـض الترتيبـات املزعومـة، مث حت

إقناع العامل بأسره بصحتها، مما فاقم املأزق الذي تردى فيه الصراع؟ 
وأخريا، أليست أرمينيا هي اليت رفضت أي مبادرة جديدة للسالم أتى هبا الرتهاء مـن 
الوسطاء الدوليني؟ مثل املبادرة اليت دعمها االحتاد األورويب بشأن تنفيذ بعض تدابري بناء الثقــة 
مـن أجـل كسـر اجلمـود الـذي أصـاب عمليـة السـالم، مـن خـــالل ســحب القــوات املســلحة 
األرمينية من مخس مناطق حمتلـة مـن أذربيجـان (زانغيـالن، ودجـابرايل، وكوبـاديل، وفـيزويل، 

وأغدم) بالتزامن مع إعادة تشغيل خط السكك احلديدية باكو - ناختشيفان - يريفان. 
 

توماس دي وال ”Black Garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war“، جامعـة نيويـورك، ٢٠٠٣،  *
الصفحة ١٧٢. 
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ومل حيـظ هـذا االقـتراح بقبـول القيـادة األرمينيـة “احلكيمـة” الـيت تتـألف مـن قـــارعي 
طبول احلرب يف كاراباخ الذين صاروا أبطاال وطنيني، جملرد أن أرمينيا “املثـرية للشـفقة والـيت 

طالت معاناهتا” ستحرم من أسطورة من األساطري املفضلة لديها عن “احلصار” املزعوم. 
أما فيما خيص احلادث الرهيب الذي وقع يف بودابست، فينبغي توخي أشد احلـذر يف 
استخالص االستنتاجات وتوجيـه االهتامـات السـابقة ألواهنـا والتحقيقـات ال تـزال جاريـة، وعـدم 

استغالل احلادث استغالال مغرضا السترضاء الرأي العام الداخلي أو تضليل اجملتمع الدويل. 
وأخـريا، وفيمـا يتعلـق باهتـام القيـادة األذربيجانيـة “بتـأجيج نـار العـداوة” يف اجملتمــع، 
فإنه حري باجلانب األرميين أن يعي أن اجملتمع األذربيجاين موحـد أكـثر مـن أي وقـت مضـى 
يف عزمه على تسوية الصراع بالقضاء على النتائج اليت تسبب فيها العدوان األرميـين. والقيـادة 

األذربيجانية ملتزمة باحلل السلمي للصراع على أساس معايري ومبادئ القانون الدويل. 
إن اخلطر احلقيقي يكمن يف زعم الرئيس األرميين كوشـاريان الـذي أتـى مبقولـة عـدم 
توافق األذربيجانيني واألرمينيـني، وبالتـايل اسـتحالة تعايشـهم يف إطـار دولـة واحـدة. وأود يف 
هذا الصدد أن أذكره بأنه يف حني طُـرد مجيـع األذربيجـانيني مـن أرمينيـا ونـاغورين كارابـاخ، 

ال يزال حوايل ٠٠٠ ٣٠ ألف أرميين يعيشون يف باكو ومناطق أخرى من أذربيجان. 
وامسحوا يل يف اخلتام أن أؤكد مرة أخـرى أنـه مـهما كـانت حمـاوالت أرمينيـا احلثيثـة 
لتغطية خمططات ضم أراضي أذربيجان ذات السيادة حتت ذريعة املبـدأ األعلـى حلـق الشـعوب 
يف تقرير مصريها، فإن كل هذه اجلهود اليت تتناقض مع ميثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل 

مصريها الفشل. 
ـــها أي مــن األســاطري املختلقــة اهلزيلــة، أو  وهـذه احلقيقـة البسـيطة لـن يسـتطيع تبديل
الرســائل والبيانــات، أو النصــــوص احملرفـــة، أو التـــأويالت اخلاطئـــة للتـــاريخ، أو املنـــاورات 
الدبلوماسية املسيئة، وذلك مهما كان حجمها. والفرصة ساحنة اليوم أمامنا مجيعا لبدء العمـل 
على هذا النحو، برفض اخلطاب األرميين العنيـف واملغـرض، وتقـدمي الدولـة املعتديـة ونظامـها 

اإلجرامي العميل القائم يف األراضي األذربيجانية احملتلة إىل العدالة. 
إن التراجع عن االستراتيجية العدوانية الفاسـدة أخالقيـا واملتمثلـة يف متجيـد االحتـالل 
باعتبـاره القضيـة الوطنيـة األوىل هـو الـذي مـن شـأنه فقـط أن يغـين عـــن الكراهيــة واالزدراء، 

وميهد السبيل لسالم دائم، ويضع حدا ملعاناة كال الشعبني. 
وسأكون ممتنا، لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

جملس األمن. 
(توقيع) ياشار ت. علييف 
السفري 
املمثل الدائم ألذربيجان لدى األمم املتحدة 
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