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أرسل رئيس معهد أذربيجان للعلوم الدينية عاقل شيرينوف إلى رؤساء الجامعات الخارجية 

التي يتعاون معها والمؤسسات المعروفة في العالم اإلسالمي في التعليم العالي والتعليم الديني العالي 

  2020سبتمبر عام  27خطابا بخصوص استفزازأرمينيا مرة أخرى تجاه أذربيجان ابتداء من 

وطننا العزيز الذي قام به األرمن الذين يرغبون في  على األخير  عدوانعاما من ال 30 حوالي قد مضى

اغتصاب أراضي أذربيجان طوال التاريخ. بدأت الهجمات األولى على أراضينا في أواخر الثمانينيات وتم احتالل  

  ذلك إلى   أدى و  1994تلك الفترة حتى عام  حولها من قبل القوات األرمنية ابتداء من    حافظات م  7قراباغ الجبلية و

في مايو  في بيشكيك  اتفاقية تم عقدها    أساس   وعلى   . األصلية  أراضيهم   من   أذربيجاني   مليون مواطن   من   أكثر   طرد 

العمليات العسكرية في االقليم. وعلى الرغم من اعالن عن وقف   يت لغاعلن عن وقف اطالق النار وأ بنفس العام 

للعدوان األرمني واشتدت الهجمات   المدنيون   اطالق النار تعرض الجيش األذربيجاني والمواطنون األذربيجانييون 

في الكثير من األحيان. هذا وخالل السنوات الماضية استمر العدوان األرمني وراح ضحيته آالف من جنود  

 بيجان ومواطنيها المدنيين. أذر

  874و  853و  822بارقام    1993قرارات مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة التي أصدرتها عام  للعلم أن  

 . لم يتم تنفيذها بعد  بخصوص وجوب انسحاب القوات األرمنية من األراضي المحتلة بدون أي شرط  884و

ل معايير الحقوق الدولية في السنوات الماضية وفي  قامت أذربيجان بالفعاليات السلمية والدبلوماسية داخ

في المرحلة األولى    حافظتين ثم م  حافظات م  5تحرير    كحل مناسب للصراع تدريجيا   أخذ بعين االعتبارنتيجة ذلك  

وبعد ذلك تمكين الشعبين األذربيجاني واألرمني من العيش معا في قراباغ الجبلية تابعتا ألذربيجان كما كانا قبل  

" و"من المفروض أن  إلقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بيانا عن "إن قرا باغ هي أرمينيا  بيد أن   ،الحرب 

تجري المفاوضات بين قراباغ وأذربيجان!" و"أن األراضي المحتلة لن ترجع إلى أذربيجان" وباإلضافة إلى ذلك 

تسبب إلى اشتعال النار  وأن أرمينيا ليست بمؤيدة للسالم    قد أثبت ات واإلستفزازات المتعددة مقتحاقيام أرمينيا باإل

 بتجديد الحرب. 

هجوما معاكسا لصد غارة الجيش األرمني    2020سبتمبر عام    27في    ية العسكرية ذربيجانالقوات األبدأت  

والمرسومة في الخرائط    صعيد الدوليعلى العلى خط الجبهة. تتواصل الحرب في أراضي أذربيجان المعترف بها  

يحبط هجمات العدو   المتواجد في أراضيه إن الجيش األذربيجاني  .كأراضي أذربيجانية  الموجودة بين أيدينا

المعسكرات والبنى التحتية العسكرية فحسب ولكن الجيش األرمني يقصف المدن األذربيجانية الواقعة   يستهدفو

أرمينيا والمنشآت الصناعية والمستشفيات والمدارس ودور الحضانات والبيوت والمدنيين  حدود عن جدا بعيدا 

. وفي نتيجة ذلك قتل اآلالف من السكان  1949العزل علما أن ذلك يخالف تماما اتفاقية جنيف التي اعتمدت عام 

القوات األرمنية    كما أن .  لةأضرارا هائ  والممتلكات الشخصية   المدنيين وجرح المئات منهم وتضررت البنية التحتية 

  في  الكهرومائية  للطاقة  محطة  أكبر  مينغاتشيفير وهو  وخزان مدينة غنجة وهي ثاني أكبر مدن أذربيجان قصفت 



بأسلحة مخالفة معايير الحقوق والممنوع   دولية أهمية الذي يعد ذا جيهان - تبيليسي -  باكو  أنابيب  المنطقة وخط

 . وأوروبا  المنطقة في  الطاقة  ألمن كبيًرا  تهديًدا  تشكل  أرمينيا أن  ويدل ذلك . ااستخدامه

  الناس  بين التمييز  يتم والقوميات. وال الثقافات  ومتعددة متسامحة  دولة  أذربيجان  فإن أرمينيا عكس  على

  في معًا  والقوميات  األديان  مختلف ممثلو  يعيش فيها  التي أذربيجان إن أذربيجان.  العرق في أو  الدين  أساس  على 

، قد تصرفت بالصبر وأيدت حل الصراع عن طريق المفاوضات والطرق السلمية على  الدولة وبرعاية  سالم 

رض المنظمات  هذا وعدم خضوع أرمينيا للقوانين الدولية وعدم ف  . الماضية  الثالثين  السنوات   الصعيد الدولي خالل  

وفعليات الوسطاء غير المثمرة دفع أذربيجان أن ترد على العدو بنفس   الدولية اي عقوبة على الدولة المحتلة 

والمناطق المجاورة   ةانسحاب القوات األرمنية من قراباغ الجبليالطريقة التي يستخدمها. إن أذربيجان تطلب 

وذلك التزاما بالقرارات التي اعتمدها مجلس األمن  لهم  الذين طردوا من األراضي األصلية الجئ وإرجاع مليون  

 لمنظمة األمم المتحدة بخصوص إخالء األراضي المحتلة ومن أجل ذلك تواصل نضالها الحق. 

ق  النضال الحهذا أرجو سعادتكم التكرم باطالع أسرة العمل التي تعمل برئاستكم والمجتمع في بلدكم على 

 ألذربيجان. 


