
 الى الشعب ب فخامة/ إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجانخطا
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 المواطنٌن األعزاء،

إرتكبت القٌادة الفاشٌة األرمنٌة الٌوم جرٌمة حربٌة تالٌة. إذ أن مدٌنتً كنجة ومٌنقاتشٌوٌر تعرضتا لقصؾ 
 وإصابة مواطنٌنا. ٌرحم هللا جمٌع شهداءنا وٌشفً هللا جرحانا.صاروخً، حٌث تسبب هذا القصؾ الخائن بمقتل 

 ستهدؾوٌمكن القول أن أرمٌنٌا ت .قصؾ مدننا تجدد ددا صلبا فاشٌا للقٌادة األرمنٌة التًهذا القصؾ، أظهر مجإن 
تدمٌر أكثر من ألفً ٌومٌا مدن تارتار وآؼدام وجورانبوي وآؼجبادي وؼٌرها، مما ٌإدي الى قتل وإصابة مواطنٌنا وقاد الى 

 إلحاق بها أضرارا جسٌمة. إال أن هذه األفعال الخائنة لن ٌثنً عزٌمة وإرادة الشعب األذربٌجانً.مسكن أو 

بعد وعلٌهم  تكتٌكٌة التشؽٌلٌةترتكب القٌادة األرمنٌة جرٌمة حربٌة من خالل إستهداؾ المدنٌٌن وبؤنظمة الصوارٌخ ال
ساحة القتال ونثؤر لشهداءنا والناس األبرٌاء فً  فً هو. أما ردنا، فهاأن ٌتحملوا المسإولٌة عن هذه الجرٌمة وسوؾ ٌتحملون

رد فً ذلك صاعدا. لسنا أرمن ولدٌنا طرٌقنا وهدفنا وإلتؾ إطالقا ونط   المدنٌٌنونحارب  قاتلساحة القتال وسنستمر. ولم ن
 تضامنا ووطنٌة. عرضبرمته حول هذا الهدؾ وٌ الشعب األذربٌجانً

رك الحالٌة األعداء من أراضٌنا وسٌواصل ذلك. لقد قلت أنهم إذا لن اٌطرد الجٌش األذربٌجانً المظفر خالل المع
ٌوم المناطق الفسوؾ نطردهم طرد الكلب ونطردهم. وٌحرر الجٌش األذربٌجانً المنتصر كل  ،ٌنسحبوا من أراضٌنا طواعٌة

 المعارك.  مٌدانفً  نتقمنواإلستراتٌجٌة الجدٌدة والمرتفعات الجدٌدة والمناطق السكنٌة الجدٌدة. 

سبتمبر الى الٌوم، تلقت القدرات الحربٌة األرمنٌة ضربا ساحقا. أرٌد فقط أن أوجه إنتباه  27منذ  –فً هذه األٌام 
تدمٌر قدر أكبر من معدات العدو وبالتؤكٌد  ة التً سؤقدمها ؼٌر مكتملة وقد تممواطنٌنا الى بعض األرقام وٌجب القول أن القائم
تفوقنا الكامل فً ساحة المعركة وٌمكن القول  ظهرام التً سؤنقلها، سوؾ تقٌستحٌل رصد عددها بدقة أثناء القتال، لكن األر

ؼٌر أن ٌبقى السإال: من أٌن مثل هذا  بدرجة كبٌرة. ارمٌنٌالفنٌة التً تتمتع بها أ-قدرات الحربٌةالإستطعنا أن نعطب أننا قد 
القدر الضخم من األسلحة والمعدات لدى أرمٌنٌا؟ موازنة أرمٌنٌا العسكرٌة معروفة ومٌزانٌتها العامة كذلك. أرمٌنٌا هً دولة 

بلٌون  1،5ٌبلػ  نبً% من الناتج المحلً اإلجمالً وإحتٌاطً النقد األج70-%60ما بٌن تردد مفلسة ومدٌونٌتها الخارجٌة ت
كٌؾ تشتري هذه األسلحة  دوالر أمرٌكً فحسب وهذا اإلحتٌاطً هو إحتٌاطٌات مصرفٌة، أي أن هذه األموال ؼٌر حرة. إذن
وبالرؼم من ذلك، فٌملكون  والمعدات؟ تكلفة المعدات التً دمرت وأخذت ؼنٌمة حتى اآلن ال تقل بلٌونً دوالر أمرركً

ٌثور السإال: من ٌسلحهم؟ فً بعض األحٌان، ٌنتقدون تسلحنا  اضً المحتلة أو األرض األرمنٌة.المعدات بعد سواء فً األر
وشراءنا لألسلحة وكؤن هذا، قد ٌفاقم الوضع وقد ٌوجهه الى مسار ؼٌر مقبول. لكن ٌقوم السإال: حٌنما تتسلح أرمٌنٌا؟ من 

من األسلحة والمعدات فً هذا البلد الفقٌر والٌوم أٌضا ٌرسلون لهم األسلحة والمعدات بطرق تهرٌبٌة  حجمأٌن مثل هذا ال
وتلك المعدات فً ؼاٌة الخطورة وتملك قوة تدمٌرٌة هائلة. فلذا نحتاج ألجوبة عن هذه األسئلة  وعلى أساس مخططات تهرٌبٌة

        وتحدونً الثقة بؤننا سوؾ نحصل علٌها.  

من المعدات األرمنٌة التً دمرها وؼنمها الجٌش األذربٌجانً خالل األٌام األخٌرة  جانباواآلن أقدم لعناٌة شعبً 
مدفعٌة  16تم تدمٌر وؼنمها مركبة مشاة قتالٌة تم  24ودبابة  36، مركبة مشاة قتالٌة تم تدمٌرها 49ودبابة  234وهً: 

الصوارٌخ  ًنظام"توس" و صوارٌخ "أوراؼان" وقاذفة اللهب وراجمتً دفع ذات األعٌرة المختلفةم 190و دفعال ٌةذات
منظومات دفاع  3"أوسا" و منظومة دفاع جوي 35"توشكا  أو" وبالستً التكتٌكٌة التشؽٌلٌة "ألبروس" ومنصة صاروخ 

ة السلكٌة أنظمة حرب إلكترونٌ 9و منظومات دفاع جوي ذاتٌة الحركة "كوب" و"كروق" 5 الحركة "تور" و جوي ذاتٌة
شاحنة عسكرٌة. كل إنسان وكل خبٌر بإمكانه أن  98تم ؼنم شاحنات عسكرٌة و 196" و300-ومنظومتً دفاع جوي "س

 ه.تلقاعن األسئلة وسوؾ نتلقى أجوبة ٌتوصل ألسعار هذه المعدات من خالل المصادر المفتوحة وٌنبؽً علٌنا أن ن

إن الجٌش األذربٌجانً الباسل، ٌواصل مهمته اإلنقاذٌة بكل نجاح. لقد أبلؽت شعبً فً األٌام األخٌرة أسماء القرى 
بكل إمتنان وإرتٌاح عن أسماء المناطق السكنٌة الجدٌدة لشعبً العزٌز الجدٌدة التً تم تحرٌرها. كما أتطلع ألن أكشؾ 

لٌة الواقعة فً محافظة فضولً اال وهً: قرٌة قوتشؤحمدلً وقرٌة تشٌمان وقرٌة المناطق السكنٌة التاتحررت . الٌوم المحررة



تشوفارلً وقرٌة بٌرأحمدلً وقرٌة موساباٌلً وقرٌة إٌشٌقلً وقرٌة دادالً ومدٌنة فضولً. تم تحرٌر مدٌنة فضولً من 
  المحتلٌن وفضولً لنا وقره باغ هً أذربٌجان!

انً بؤكمله تهنئة حارة وأهنئ بهذه المناسبة أهل فضولً الؽالٌٌن بصمٌم وبهذه المناسبة، أهنئ الشعب األذربٌج
وٌنتهً الشوق الممتد عبر السنٌن الى األرض األم. ننفذ ما ٌقع علٌنا من المهمة بجدارة ونستعٌد وحدة أراضً بالدنا  ،القلب

كتب عن هذه المعارك. فعال، إن وسوؾ نستعٌدها. المعارك من أجل فضولً ضارٌة ومع مرور الزمن، سوؾ ٌتم تؤلٌؾ ال
 30قد قام بتحكٌم خط التماس على مدى  ،للؽاٌة. ألن العدو العالًوالمهارة والشجاعة والفناء هذه المعارك تتطلب المهنٌة 

 عاما منصرما بدرجة أن البعض كانوا على قناعة بإستحالة تحرٌر فضولً. ولو الخبراء المشهورٌن كانوا على نفس القناعة
قد ٌستؽرق األشهر وشككوا فً نجاح هذه العملٌة. إال أن الجٌش األذربٌجانً المنتصر  ،بؤن إسترجاع فضولً وتحرٌرها

عندما  ٌة القرى التابعة لمحافظة فضولً ومدٌنة فضولً من تحت وطؤة العدو.بمجٌدة وحرر ؼالتمكن من تحقٌق هذه المهمة ال
حوش الو التهدٌم، ألنها كانت فً براثٌن تلكأن نعلم عدم نجاة المدٌنة من نتحدث عن مدٌنة فضولً بالطبع ٌجب علٌنا 

أسطح المبانً والشبابٌك  –ل األبنٌة تعرضت للهدم وُدمرت آثارنا الدٌنٌة ونهب كل شًء بوالحٌوانات المفترسة وبنات آوى. 
تعد مظهر من مظاهر الفاشٌة  ،والممتلكات وكل شًء. كؤن القبٌلة الوحشٌة، قد إؼتصبت هذه المدٌنة. أنقاض مدٌنة فضولً

وسوؾ تعود الحٌاة لهذه  سوؾ نعود الى فضولً ونعٌد بناء كافة القرى ونستحدثها األرمنٌة وشاهدة على الفاشٌة األرمنٌة.
قرٌة تابعة لمحافظة  22ادة القائد الزعٌم/ حدٌر علٌٌؾ حرر ٌقبدث فً الماضً، حٌث الجٌش األذربٌجانً ا حالقرى. كم

. أنظروا اآلن كم هً جمٌلة. بلدة هورادٌز تحولت الى مدٌنة مستحدثة وعصرٌة. أهل فضولً فضولً، بما فٌها بلدة هورادٌز
من أهالً فضولً ٌسكنون فً القرى التً تم تحرٌرها حتى  ٌعٌشون فً القرى المحررة. أستطٌع القول أنه حوالً نصؾ

الٌوم. لكن الٌوم القرى التً كان أهالً فضولً ٌقطنون فٌها فً الماضً، قد تحررت والحٌاة سوؾ تعود هناك وسوؾ 
 مهمتنا المجٌدةسوؾ تشهد المساجد بعد إعادة بناءها آذانا. نحن ننفذ و ٌسكنون فٌها وٌزورون قبور أجدادهم.ٌعودون الٌها و

                وانا على ٌقٌن تام أن الجٌش األذربٌجانً الباسل، سوؾ ٌستمر فً طرد المحتلٌن من أراضٌنا حتى فٌما بعد. 

أعادت منطقتنا السكنٌة التارٌخٌة والقدٌمة لنفسها ووفرت إن عملٌة فضولً تحمل معنى رمزٌا. إذ أن أذربٌجان 
عودة عشرات آالؾ الناس الى تلك األماكن. فً سٌاق متصل، إختراق عدد من الخطوط الدفاعٌة فً خط التماس فً فضولً 

فضولً، كانت تخوض  من ناحٌة إستراتٌجٌة، قد منحنا المزاٌا اإلستراتٌجٌة التالٌة. ألن قواتنا المسلحة المتواجدة فً إتجاه
بالطبع، الجهة التً إستطعنا أن ندخل فضولً منها فقدت سرٌتها. بفضل اإلحترافٌة المعارك فً هذه األٌام. فً الوقت الحالً، 

سبقها . قبلها، تحررت مدٌنة جبرائٌل من المحتلٌن وتمكننا من تحرٌر فضولً من المحتلٌنالبالؽة والبسالة الهائلة الحربٌة 
من المحتلٌن. تحررت العدٌد من القرى التابعة لمحافظات خوجافاند وجبرائٌل وفضولً. وبعد ذلك حدروت مدٌنة تحرٌر 

 بالذات، قدرنا على تحرٌر مدٌنة فضولً من المحتلٌن. 

سوؾ  ،أن عملٌة فضولً مسإولٌةامل الستطٌع أن أقول بكلة األخٌرة تاركا أسلحته. الٌوم أهرب العدو فً المرح
الكتب العسكرٌة الى جانب العملٌات األخرى. حسب المعلومات الواردة لدي الٌوم، فإن الخبراء العسكرٌٌن  تدخل فً

 .العالٌة ؤن الجٌش األذربٌجانً ٌعتبر جٌشا ٌملك القدرة القتالٌة الهائلة والتجهٌزات التقنٌةبٌصرحون بكل وضوح وجالء 

سوؾ ٌظل خالدا فً ذكرى أهل فضولً، بل وفً تارٌخ دولة أذربٌجان. الٌوم  ،أكتوبر 17 ٌوم. الٌوم ٌوم تارٌخً
ونكتبها معا. الٌوم نحن نكتب هذا التارٌخ المجٌد،  ، نكتب أبهر صفحة لشعبنا ولدولتناجمٌعنا، الشعب األذربٌجانً بؤسره

ت. ولالسؾ الشدٌد، عشرات آالؾ مبرزٌن التضامن والتآزر والدعم المتبادل والوحدة. نحن سعداء بمعاٌشة هذه اللحظا
الجئٌنا ومشردٌنا الذٌن توفوا ال ٌشهدون هذه االٌام التً كانوا قد إنتظروها. لكننً متؤكد الٌوم من أن أرواحهكم سعٌدة 

ٌرتكب الجرائم الحربٌة  ،على الرؼم من أن العدو الجبان والخائن والسفٌل ومرتاحة، ألن أراضٌهم األم تحررت من المحتلٌن.
دنٌٌن. ننتقم فً مٌدان القتال أود لو أجدد قولً أننا ٌجب اال نثؤر من الم، ٌقصؾ المدنٌٌن والٌوم قتل قصفه األطفال الصؽارو

أحذر القٌادة األرمنٌة الفاشٌة من مؽادرة  ،مرة أخرى على األرض.دماء شهداءنا وموتانا ستمر فً ذلك وال ولن تبقى وسن
األراضً المتبقٌة طواعٌة. على كل حال، سنطردهم من هناك وعلى كل حال لن ٌبقى لهم أي أثر فً تلك األراضً وعلى كل 

 سنطردهم من أراضٌنا حتى النهاٌة. دعه ٌؽادر األراضً طوعا!حال 

ٌتمكن من اإلحتفاظ بها. لم ٌكن ٌرد تسلٌم جبرائٌل. لقد تحققت  فضولً. ومع ذلك، فقد أدرك أنه لن ٌرد تسلٌمٌكن لم 
ٌوم األمس وأمس األول وهذه اللٌلة العملٌات الناجحة فً إتجاح جبرائٌل التً نتج عنها اإلستٌالء على المرتفعات 

نه الٌوم الجٌش ؼٌر أ .حداثوال أرٌد أن أسبق األ بعد اإلستراتٌجٌة. ال أرٌد اإلفصاح عن شًء ما حول هذا الموضوع
ال ٌمكن ألي قوة أن توقفنا وال تستطٌع أي قوة  .عٌدهاتسوحدة أراضٌنا وسٌٌستعٌد ٌحقق هدفه وسٌحققه و ،األذربٌجانً المظفر



أن تصمد أمام عزٌمة وإرادة الشعب األذربٌجانً. ٌجب على الجمٌع معرفة ذلك. ال ٌقدر أي أحد على الصمود أمامنا. 
المفترسة من أراضٌنا. وثم سٌتم توفٌر وقؾ إطالق النار. وبعد مضً شبه ٌوم من التوصل للهدنة، لتنسحب دولة أرمٌنٌا 
ماذا قصفوه؟ التجمعات السكنٌة. ماذا إستهدفوا الٌوم؟ التجمعات السكنٌة من جدٌد. متى ضربوها؟ فً  قفصوا مدٌنة كنجة.

 ة، لكً الكثٌر من الناس ٌلقوا حتفهم.ٌالساعات اللٌل

 – جلب أرمٌنٌا للعدالة على الجرائم التً إرتكبتها نسانٌة. ولو المجتمع الدولً ٌتقاعس عنرٌمة ضد اإلإن هذا ج
سوؾ  ،وعقابنا ناسوؾ نعاقبهم بؤنفسوسوؾ نجلبهم للعدالة بؤنسفنا. ف -العدالة بسبب مذبحة خوجالً، مثلما لم ٌقدمهم أحد الى 

 السٌاسٌة األرمنٌة هً مجرمون ونحن نعاقب هإالء المجرمٌن.-ٌكون عادال. ٌستحقون بؤشد عقاب. القٌادة العسكرٌة

قول أن "قره ما حدث اآلن، لماذا ال تلماذا ٌسكت اآلن؟ رئٌس الوزراء األرمنً الذي قال أن "قره باغ هً أرمٌنٌا" 
وتعال الى األماكن  إستؽللت أراضٌنا. تعال الى جبرائل، تعال الى حدروتباغ أرمٌنٌا". تعال الى فضولً، هناك أنت 

لم تزعج قادة العالم وهنالك ومن المحررة األخرى وقل أن "قره باغ هً أرمٌنٌا". تجلس هنالك فً أٌراوان، تدلً بتصرٌحات 
لماذا كنت بهذه الشجاعة حٌنما أهان ٌبق أحد ال تتصل به. لماذا ال تقول "قره باغ هً أرمٌنٌا". أنت خائؾ وستخاؾ. لكن 

الشعب األذربٌجانً وقال أن "قره باغ هً أرمٌنٌا ونقطة"؟ بمن كنت تثق؟ على من كنت تعتمد؟ أ لم تعرؾ أنه فً ٌوم من 
 وٌحون. توطٌن األرمن من لبنان والدول األخرى فً مدٌنة شوشاسوؾ تتحاسب على أفعالك هذه. لقد حان هذا الٌوم  ،األٌام
وٌبثونه على التلفزٌون وٌعرضون كٌفٌة مجًء  بذلك بصورة إستعراضٌةٌقومون جرٌمة حربٌة وٌناقض إتفاقٌات جنٌؾ.  ٌعد

األرمن الى أرضنا القدٌمة للعٌش والعمل. اآلن دعونا نرى من سوؾ ٌؤتً الى شوشا لٌستقر فٌها. مددت طرٌقا جدٌدا من 
بعد اإلستٌالء علٌهما  منطقتنا الممتدة على طول نهر آرازكذلك تلك المنطقة و أرمٌنٌا الى جبرائٌل. لماذا؟ لتوطٌن األرمن فً

بطرق ؼٌر شرعٌة. كنت ترٌد أن تضعنا أمام األمر الواقع. ما كان الهدؾ من توطٌن األرمن من الخارج هناك بطرق مختلفة 
اإلحتالل الخالد  تحت اإلحتالل الخالد وضمانالتارٌخٌة . لؽاٌة إبقاء أراضٌنا بما فٌها خداعهم ألن عدد سكان ارمٌنٌا قلٌل

وأرمنة أراضٌنا؟ أنظروا، لقد أسموا فضولً إسما قبٌحا. دعه ٌنكسر على رأسكم. دع هذا اإلسم ٌذهب الى الجحٌم. هذا اإلسم 
كنت تنقل ما أصبح سوقوفوشان. سوؾ نعٌد األسماء التارٌخٌة األخرى أٌضا. لقد  –. إسم ماداقٌز لم ٌعد قائما لم ٌعد قائما

إستضاؾ ما ٌسمى "حفل ٌسمى "برلمان الكٌان" الى مدٌنة شوشا. إذهب وأنقل، سؤرى كٌؾ تفعل ذلك. ماذا لحق بمكان 
سبعة شروط. تحدثت معنا بلؽة اإلنذار. اآلن  ناالتنصٌب" للزعٌم الوهمً للعصابة اإلجرامٌة. دمرناه، دمرناه. وضعت أمام

المساعدة وتسقط عند قدمً أي شخص وتطلب أي شخص تتشبث بتنورة  ه. ماذا حدث؟دعنً أرى ما هو الشرط الذي حددت
لوقؾ أذربٌجان. قولوا ألذربٌجان أن تتوقؾ. إنسحب من أراضٌنا وسنتوقؾ. إنصرؾ من أراضٌنا فنتوقؾ. لقد قلت هذا وال 

رج وقل أننً أخرج من هنا ه كل ٌوم. أخلدولً ٌقول هذا. أقولأخفٌه. الشعب األذربٌجانً هو اآلخر ٌعلم هذا وكذلك المجتمع ا
ؼدا ولنتوقؾ. ال نرٌد إراقة الدماء. نرٌد أراضٌنا وسوؾ نستعٌد أراضٌنا باي طرٌقة كانت. دع كل شخص ٌعرؾ هذا 

 وٌظهر تارٌخ االٌام األخٌرة ذلك.

أن ٌقدموا أخٌرا قادة هذه  سكان أرمٌنٌاعلى إهانة الشعب األذربٌجانً ٌكلفكم ٌا قٌادة أرمٌنٌة تكلفة عالٌة جدا. 
والدهن ألنقاط التجنٌد فً أرمٌنٌا، تشهد المظاهرات، األمهات ٌقطعن الطرق وال ٌسمحن  .العصابة اإلجرامٌة الى العدالة

للموت فً أراضً الدولة األخرى. لقد ناشدتم الشعب األرمنً وأناشده مجددا: ال تسمحوا ألوالدكم! ماذا ٌفعلون فً بالذهاب 
. تحدونً ا؟ عٌشوا فً بلدكم. ال عالقة لنا بكم . إذهبوا وعٌشوا فً بلدكم أفعلوا ما تفعلونه، لكن إنسحبوا من أراضٌناأراضٌن

سٌقدم قادة العصابة اإلجرامٌة الى العدالة. ؼٌر أننا على طرٌق الحق وطرٌق العدالة. نحن  أٌضاالثقة بؤن الشعب األرمنً 
على عدونا نا فً مٌدان القتال تلشهداء فً أراضٌنا. معركتنا معركة مقدسة! لقد عرضنا قومحقون ونتقاتل فً أراضٌنا ونقدم ا

عزٌمة وإرادة الشعب األذربٌجانً لمصدرها ٌرجع  ،كل العالم على حد سواء. القوة التً عرضناها فً ساحة المعركةعلى و
  وموهبة الشعب األذربٌجانً والمنجزات التً حققناها.

نفسً  عتبرأخرى أننا ناس سعداء وجٌلنا سعٌد ألننا ٌمكننا أن نرى هذه األٌام السارة والمفرحة. أ أرٌد أن أقول مرة
لشعب لألننً أنقل هذه األخبار السارة الى شعبً العزٌز وأقود كافة األعمال بصفتً قائدا أعلى وأرٌد أن أإكد  إنسانا سعٌدا

المصالح الوطنٌة لدولتنا وشعبنا حتى فٌما بعد. لن ٌإثر أي تهدٌد وأي  األذربٌجانً أننً لن آلو جهدا فً عملً من أجل حماٌة
 ضؽط على عزٌمتً وإرادتً. قضٌتنا عادلة. نتقاتل فً أراضٌنا ونستعٌد وحدة أراضٌنا.

                                عاش الجٌش األذربٌجانً! عاش الشعب األذربٌجانً! قره باغ هً أذربٌجان!

 


