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Musa MARJANLI,
Editor-chefe

A ocupação não pode ser 
para sempre!

Karabakh é uma terra ancestral do Azerbaijão, localizado em suas re-
giões históricas. O nome desta região se traduz em russo como “jardim 
negro”. De acordo com outra versão, é um “grande jardim” ou um “jardim 
denso”. Antes de a região ser tomada pelo Império Russo, no início do 
século 19, Karabakh fazia parte de vários estados do Azerbaijão. Não vou 
repetir os argumentos sobre quem viveu em Karabakh, quem foi o gover-
nou em certos períodos históricos – pois essas informações estão dispo-
níveis na maioria das edições anteriores da revista IRS. Eu apenas quero 
observar que até o início do século 20, não havia um único governante 
armênio em Karabakh e, de fato, no território da atual Armênia. Este fato 
é uma evidência gráfica de que os armênios sempre constituíram uma 
parte insignificante da população dessas regiões.

Em 14 de maio de 1805, o governante do canato de Karabakh, Ibrahim 
Khan, e o comandante das tropas russas, o príncipe P. Tsitsianov, assinaram 
o Tratado de Kurekchay, segundo o qual o canato foi incluído no Impé-
rio Russo. Posteriormente, o Tratado de Paz de Gulustan de 18 de outubro 
de 1813 e o Tratado de Paz de Turkmenchay de 10 de fevereiro de 1828, 
assinado como resultado de duas guerras russo-iranianas, formalizaram a 
transferência final dos canatos do norte do Azerbaijão para o Império Rus-
so. Tendo tomado posse dessas terras, a Rússia, esforçando-se para reforçar 
a presença cristã na região, imediatamente iniciou um reassentamento sis-
temático de armênios do Irã e do Império Otomano, colocando-os princi-
palmente nas terras dos ex-canatos azerbaijaneses. No total, no período de 
1828-1911, centenas de milhares de armênios foram reassentados no sul 
do Cáucaso. Um ímpeto adicional a este processo foi dado pela Primeira 
Guerra Mundial. Em 1978, uma cerimônia foi realizada na aldeia Karabakh 
de Maraga para inaugurar um memorial marcando o 150º aniversário do 
reassentamento da primeira família armênia do Irã na região.

Em 28 de maio de 1918, a República Democrática do Azerbaijão foi 
proclamada. Nela incluía as terras do Cáucaso Oriental e Meridional. Em 
janeiro de 1919, o governo geral de Karabakh, com o centro em Shusha, 
foi estabelecido e, em abril do mesmo ano, foi reconhecido pelos países 
da Entente como parte do Azerbaijão. Foi unido os distritos de Shusha, 
Javanshir, Jabrayil e Zangezur da antiga província de Elizavetpol. No mes-
mo ano, a Assembleia Nacional Armênia do Alto Karabakh reconheceu 
oficialmente a jurisdição do Azerbaijão na área. Este é um fato que refuta 
as especulações de que “Nagorno-Karabakh” era alegadamente uma es-
pécie de “entidade política independente”.



O jornalista britânico Scotland-Liddell escreveu de Shusha para Londres 
na época: “A paz chegou a Karabakh. Os armênios concordaram em ser go-
vernados pelo Azerbaijão ... Como dizem os armênios, nunca houve tan-
ta paz e tranquilidade em Shusha e em Karabakh. Ambos os povos estão 
prontos para continuar seu modo de vida pacífico e, se não houver uma 
intervenção provocativa, ela será preservada. Acredito que os armênios são 
os culpados pelos massacres armênio-tártaros em outras partes do Cáuca-
so. Quanto à propaganda, a propaganda armênia é muito ativa, mas tenho 
certeza de que sua atividade no sul do Cáucaso é puramente provocativa. ”

Em 1920, o Azerbaijão foi ocupado pela Rússia soviética. Em resposta 
às reivindicações dos nacionalistas armênios para a parte superior de Ka-
rabakh, o Escritório do Cáucaso do Comitê Central do Partido Comunista 
dos Bolcheviques, levando em consideração a necessidade de paz na-
cional entre armênios e azerbaijaneses e no interesse de manter os laços 
econômicos entre o alto e baixo Karabakh e os laços permanentes entre 
o alto Karabakh e o Azerbaijão, decidiram em uma reunião em 5 de julho 
de 1921 preservar  Nagorno-Karabakh dentro das fronteiras do Azerbaijão 
SSR e conceder-lhe ampla autonomia com um centro em Shusha. Em 7 
de julho de 1923, a Região Autônoma de Nagorno-Karabakh (NKAR) com 
uma área de 4.400 quilômetros quadrados foi estabelecida e, em setem-
bro do mesmo ano, a cidade de Khankendi foi rebatizada como Stepa-
nakert após o líder bolchevique Stepan Shaumyan.

Quanto aos 300.000 azerbaijaneses que se estabeleceram no território 
do SSR armênio (a Armênia foi sovietizada em novembro de 1920), nem o 
Kremlin nem a liderança local iriam conceder-lhes até mesmo autonomia 
cultural.

O status de Nagorno-Karabakh como entidade autônoma no Azerbaijão 
foi estipulado na Constituição da URSS de 1936 e 1977 e nas Constituições 
da RSS do Azerbaijão. Além disso, uma lei “na Região Autônoma de Nagor-
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no-Karabakh” foi adotada em 16 de junho de 1981. Em grande parte devido 
ao seu status autônomo e privilégios relacionados, NKAR gradualmente se 
transformou em uma região agroindustrial desenvolvida, enquanto territó-
rios adjacentes com a população do Azerbaijão serviam como sua base de 
abastecimento. O desenvolvimento socioeconômico da autonomia foi mais 
avançado do que o restante do Azerbaijão e da Armênia. Isso levou a popu-
lação armênia da região a acreditar que gozava de certa exclusividade, o que, 
por sua vez, criou um terreno fértil para incitar sentimentos separatistas. A 
partir de meados da década de 1980, os líderes do SSR armênio e da diáspora 
armênia, em grande parte com o apoio tácito do Kremlin, começaram a tra-
balhar para separar o NKAR do Azerbaijão e transferi-lo para a Armênia.

Em 20 de fevereiro de 1988, os membros armênios do Conselho dos 
Deputados do Povo do NKAR adotaram uma resolução para apelar aos 
Conselhos Supremos da RSS do Azerbaijão e à RSS da Armênia sobre a 
transferência da região para a Armênia. Em 22 de fevereiro, uma manifes-
tação pacífica de azerbaijaneses protestando contra esse ato ilegal perto 
do assentamento de Askeran houve tiros, resultando na morte de duas 
pessoas. Estas foram as primeiras vítimas do que posteriormente se tor-
nou um conflito prolongado. Ao mesmo tempo, massacres de azerbaija-
neses começaram no próprio território da Armênia, com a total neutrali-
dade das unidades do exército soviético estacionadas ali. Como resultado, 
250.000 azerbaijanos foram expulsos de suas terras ancestrais. Durante os 
eventos, 216 pessoas foram mortas.

Em 1 de dezembro de 1989, o Conselho Supremo da SSR da Armênia 
aprovou uma resolução sobre a “unificação” da Armênia com o NKAR. Em 
10 de janeiro de 1990, o Presidium do Soviete Supremo da URSS reconhe-
ceu este ato como inconstitucional. A resolução do Presidium observou a 
ilegalidade da transferência do NKAR para a Armênia sem o consentimen-
to da SSR do Azerbaijão.

Ganja após o bombardeio de mísseis em 4 de outubro de 2020. 
1 pessoa morreu, e 32 civis ficaram feridos
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Em 18 de outubro de 1991, o Conselho Supremo do Azerbaijão adotou 
o Ato Constitucional de Independência. Em 26 de novembro do mesmo 
ano, foi adotada a lei “Sobre a liquidação da Região Autônoma de Nagor-
no-Karabakh da República do Azerbaijão”.

No final de 1991 e início de 1992, o conflito entrou na fase militar de 
grande escala. Aproveitando a turbulência e a confusão nas condições do 
colapso da União Soviética, a Armênia, com apoio político-militar ativo 
da Rússia e da diáspora armênia, lançou hostilidades ativas. Em fevereiro 
de 1992, um massacre inimaginável da população civil foi realizado na 
pequena cidade de Khojaly com a participação direta de militares da CEI. 
Como resultado do evento conhecido como genocídio Khojaly, milhares 
de civis - mulheres, crianças e idosos - foram mortos ou feitos prisionei-
ros, enquanto a cidade foi varrida da face da terra. Em maio do mesmo 
ano, a Armênia ocupou a cidade de Shusha e depois a cidade de Lachin, 
que está estrategicamente localizada entre o território da antiga NKAR e a 
Armênia. Em 1993, vastos territórios do alto e baixo Karabakh foram ocu-
pados - distritos de Kalbajar, Zangilan, Gubadli, Jabrayil, Fizuli e Agdam. 
Paralelamente a estes eventos, o Conselho de Segurança da ONU em 30 
de abril de 1993 adotou a Resolução nº 822 exigindo a retirada imediata 
de todas as forças ocupantes do distrito de Kalbajar e outros territórios 
ocupados e, em 29 de julho, a Resolução nº 853 completa, imediata e in-
condicional retirada de todas as forças de ocupação do distrito de Agdam 
e outros territórios ocupados do Azerbaijão. Em 14 de outubro do mesmo 
ano, a Resolução nº 874 foi aprovada exigindo medidas mútuas imediatas 
de acordo com o calendário apresentado pelo Grupo de Minsk da OSCE, 
incluindo a retirada de tropas dos territórios recentemente ocupados. Fi-
nalmente, em 11 de novembro de 1993, o Conselho de Segurança da 
ONU adotou a Resolução nº 884, que condena a ocupação do distrito de 
Zangilan e o assentamento de Horadiz, os ataques à população civil e o 
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bombardeio do território da República do Azerbaijão. Também exige a 
retirada unilateral das forças de ocupação do distrito de Zangilan, o assen-
tamento de Horadiz e outros territórios do Azerbaijão ocupados pouco 
antes disso.

Em 12 de maio de 1994, o Protocolo de Armistício de Bishkek foi assi-
nado entre o Azerbaijão e a Armênia, o que deixou o conflito Armênia-A-
zerbaijão congelado por muitos anos. Desde então, toda uma geração de 
Karabakh cresceu no exílio, sem nunca ter visto a terra de seus ancestrais 
com seus próprios olhos.

No total, como resultado da agressão militar da Armênia, 20% do ter-
ritório do Azerbaijão foi ocupado - o território do antigo NKAR e sete dis-
tritos administrativos vizinhos, 13 aldeias do Tártaro, sete aldeias de Ga-
zakh e uma aldeia do distrito de Sadarak. Durante a guerra, mais de um 
milhão de azerbaijaneses foram expulsos de suas casas, 20.000 morreram 
e 50.000 ficaram incapacitados, mais de 2.000 pessoas foram feitas prisio-
neiras ou reféns. Cerca de 4.000, incluindo 67 crianças, 265 mulheres e 326 
idosos, desapareceram, e nada se sabe sobre seu destino até hoje.

Em 30 de janeiro de 1992, o Azerbaijão tornou-se membro da CSCE 
(agora OSCE – Conselho para Cooperação e Segurança na Europa) e, desde 
então, o conflito Armênia-Azerbaijão está na agenda desta organização. 
No entanto, isso não teve resultados tangíveis. O “Calendário de Medidas 
Urgentes” preparado pelo Grupo OSCE de Minsk (órgão estabelecido para 
mediar a resolução do conflito) para a implementação das resoluções do 
Conselho de Segurança da ONU acima mencionadas não teve impacto. O 
Grupo OSCE de Minsk não possui um mecanismo de sanções pela recusa 
de implementação das suas decisões e todos os seus documentos são 
apenas consultivos. O princípio do compromisso mútuo pelo qual a OSCE 
se pauta tem conduzido à conveniência do agressor e, por conseguinte, à 
sua total impunidade. Não só as negociações mediadas pelo Grupo OSCE 
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Minsk não conseguiram eliminar as contradições entre as partes, como 
também revelaram diferenças significativas nas posições das superpotên-
cias que fazem parte do grupo.

No entanto, apesar do congelamento do conflito, não se fala de uma 
trégua real na linha de frente. Ao longo dos 27 anos que se passaram 
desde a assinatura do acordo de armistício, dezenas de pessoas morre-
ram e centenas de pessoas, a maioria civis, ficaram feridas como resultado 
das provocações regulares do lado armênio. Para evitar baixas, o governo 
do Azerbaijão até construiu muros perto de muitos assentamentos, mas 
isso não surtiu o efeito desejado. Existem até crianças pequenas entre as 
vítimas de bombardeios do lado armênio. Estava claro que essa situação 
de “nem paz nem guerra” poderia ser mantida indefinidamente. Os deslo-
cados internos estavam cansados de esperar para voltar para suas casas. 
As grandes potências nunca pararam de falar sobre a necessidade de paz 
e sobre o fato de que o conflito não tem solução militar e pouco fizeram 
para uma solução realmente pacífica do problema. Além disso, a Rússia, 
um dos co-presidentes do Grupo de Minsk e, portanto, um dos principais 
mediadores do conflito, transferiu bilhões de dólares em armas e equipa-
mento militar para a Armênia, mantendo o chamado “equilíbrio de poder”.

Sim, toda guerra termina em paz, e isso não deve ser esquecido em ne-
nhuma situação. No entanto, a Armênia não se limitou a tomar as terras es-
trangeiras contando com a assistência abrangente dos sucessores daque-
les que reassentaram os armênios no sul do Cáucaso há quase 200 anos. 
A Armênia está insultando aqueles que considera derrotados de todas as 
maneiras possíveis. Em todas as oportunidades, ela deixa claro que é mais 
fortes e, por isso, não acham necessário suportar cerimônias e preferem hu-
milhar o lado oposto. Basta lembrar a famosa frase “Karabakh é da Armênia, 
no máximo”. Aparentemente, tudo isso pretende apenas suprimir a verdade 
asquerosa, o fato de que os armênios, ou melhor, os grupos nacionalistas 
armênios, há muito tempo serviam como um instrumento nas mãos de 
vários atores geopolíticos. A este respeito, é improvável que o seguinte 
pensamento de Isaac Asimov perca relevância: “A Armênia, como uma bola 
de pingue-pongue, balançada entre os poderes do Ocidente e do Oriente, 
nunca foi dona de si mesma, nunca pertenceu firmemente a nenhum lado, 
sempre foi um campo de batalha de diplomatas e exércitos ”(Isaac Asimov. 
O Oriente Médio: Uma História de Dez Milênios. Moscou, Editora: Tsentrpo-
ligraf, 2006). Assim, a Armênia, atuando no período moderno como o “posto 
avançado da Rússia no Cáucaso”, é um sério obstáculo ao desenvolvimento 
econômico e político, um fator de desestabilização de toda a região. Tanto 
o Azerbaijão quanto a Armênia perderam muito neste conflito, mas essas 
perdas, por maiores que sejam, ainda são desiguais. O Azerbaijão perdeu 
milhares de vidas e imensos bens materiais e culturais, perdeu temporaria-
mente uma parte de seu território, enquanto a Armênia não perdeu suas 
terras, mas sim sua independência - se não de jure, pelo menos de fato. 
Mesmo que queiram devolver as terras capturadas, não podem fazê-lo sem 
a permissão de terceiros.

Mas as terras estão sendo retomadas, embora, infelizmente, não de 
forma pacífica. Em 27 de setembro, as forças armadas da Armênia recorre-
ram a outra provocação, mais uma em 27 anos de cessar-fogo, sujeitando 
não só as posições do exército azerbaijanês, mas também assentamentos 
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pacíficos, a bombardeios intensivos de lançadores de foguetes e artilha-
ria. A fim de suprimir a provocação militar e garantir a segurança da popu-
lação, as forças armadas do Azerbaijão, de acordo com o direito de auto-
defesa geralmente aceito, lançaram uma operação de contraofensiva. Foi 
assim que começou a segunda guerra de Karabakh. Quando esta edição 
da nossa revista estava sendo preparada para publicação, a operação de 
coagir a Armênia à paz ainda estava em andamento. Os assentamentos 
do Azerbaijão que permaneceram ocupados por 27 anos foram libera-
dos um após o outro. O presidente Ilham Aliyev disse em um discurso 
anterior: “A integridade territorial do Azerbaijão não é e nunca será objeto 
de negociações. O Azerbaijão não recuará nem um passo dessa posição. 
Portanto, não haverá negociação na questão da integridade territorial do 
Azerbaijão. O povo do Azerbaijão nunca tolerará esta ocupação. Karabakh 
é nossa terra histórica e ancestral! ”

Seria bom que a Armênia e seus patronos memorizassem essa verda-
de. Quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo a paz e a tranquilidade 
chegarão à sofrida região do Sul do Cáucaso. No entanto, o lado armênio, 
relutante em aceitar suas derrotas no campo de batalha, está vingando 
suas perdas sobre a população civil do Azerbaijão. O exército armênio 
regularmente lança ataques de mísseis e artilharia em cidades e vilas pa-
cíficas, incluindo aquelas localizadas longe da zona de combate. Como 
resultado, há muitos mortos e feridos entre os civis. Abordaremos esses 
desenvolvimentos com mais detalhes nas próximas edições de nossa re-
vista. Enquanto isso, esperamos que o resto das terras ocupadas sejam 
libertadas e que a tão esperada paz finalmente chegue à nossa região.

PS Quando a revista estava sendo preparada para publicação, o exér-
cito do Azerbaijão libertou vários assentamentos em Karabakh, incluindo 
a capital de Karabakh, Shusha. A próxima edição da revista trará informa-
ções detalhadas sobre o assunto.

Fotografias: Ilkin SALIFOV, Vali SHUKUROV, Famil MAHMUDBEYLI
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