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XX yüzyılın sonlarındaki küresel siyasi süreçlerin sonucunda Sovyetler Birliği 
ortadan kalktı. Bunun en önemli faktörlerinden biri, tavikli bomba rolünü oynayan etnik 
çatışmalar oldu. Bunlardan en kapsamlı ve uzun süren ise, Ermenistan-Azerbaycan veya 
sık sık Karabağ sorunu olarak adlandırılan ihtilaf oldu. Biz onun tarihinin ve ona yol açan 
sebeplerin derinliğine gitmeyeceğiz, sadece, ihtilafa sürüklenen Ermeni halkının düşmüş 
olduğu kötü durumun, Kafkasya’da onların akıbetini soru işareti altında koyduğunu 
kaydetmek istiyoruz. Sır değil ki, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Kafkasya jeo-stratejik 
bölgesinde uzun vadeli çıkarlarını uygulamaya çalışan büyük güçler tarafından kasıtlı 
olarak şişirilmiştir. Sonuç olarak, basit bir etnik çatışma karmaşık jeopolitik bir sorun 
haline gelmiştir ki, onun da çözümü, barış sürecinde arabuluculuk kisvesi altında söz 
konusu güçler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda dayatılmaktadır. 

“İRS-MİRAS” dergisi artık uzun yıllardır Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yürüttüğü 
haksız savaşın gerçeklerini anlatmaktadır. Derginin devamlı başlıklardaki materyallerinin 
yanı sıra her sayıda, Azerbaycan’a karşı savaş yürüten ve Azerbaycan topraklarının bir 
kısmını işgal eden Ermenistan’la ve Ermeni terörü ile ilgili analitik makaleler yer almaktadır. 
“İRS-MİRAS”ın  bu sayısında  Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’la yapılan 
ve okuyucuların büyük ilgisini çekecek söyleşi yer alıyor. Bu söyleşide, Karabağ’ın işgali 
ve sonraki döneme, mülteciler ve zorunlu göç edenlerin geri dönüşü ve onların maruz 
kaldığı maddi ve manevi tazminatın ödenilmesi ile ilgili uluslar arası hukuk hükümlerine 
ilişkin bir dizi konulara açıklık getirilmiştir. Uluslar arası hukuk belgeleri – Sözleşmeler 
ve önde gelen uluslar arası örgütlerin kararları temelinde tüm durumlar net ve açık 
bir şekilde yorumlanmıştır. Söyleşide, Ermenistan’ın kendisini korumak ve saldırgan 
politikasını gizlemek amacıyla resmi Erivan’ın uluslar arası toplumu yanıltmak girişimleri 
ifşa edilmiştir. Bu materyalin tüm mantığı, işgal altındaki topakları kurtarmak için elindeki 
tüm imkanları kullanma konusunda Azerbaycan’ın koşulsuz haklara sahip olduğu anlamı 
taşımaktadır.

Tarih çifte standart önekleriyle doludur. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri bağlamında 
bu standartlar, “ezilen ve cefakar” Ermenilere aşırı “merhamet” gösterilerek tek taraflı 
uygulanmaktadır. Belki de, dünya demokrasileri tarafından Ermeni milliyetçilerine 
gösterilen müsamaha, “Büyük Ermenistan” hayalinin kurulmasına katkı sağlamıştır. Ermeni 
aydınları ve Ermenistan’ın aklıselim devlet adamlarının, süregelen “cefakar” kıyafetine 
bürünme ve yardım ve toprak isteme stratejisinin geleceğinin olmadığını anlamak zamanı 
gelmiştir. Ermenistan, uluslar arası arenada hakiki saygınlığını, komşularıyla normal ve 
medeni ilişkiler kurarak kazanabilir. 

Bugünkü mevcut durum 
Azerbaycan için kabul edilemez


