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Ermenistan Devleti, ateşkes sürecinin bittiğini ve Azerbaycan devleti ile savaşta olduklarını
açıklamıştı. Artık sıcak çatışmalar başlamıştır, Azerbaycan stratejik öneme sahip bir kaç köyü
Ermenilerden geri almış, çok sayıda Ermeni askerini öldürmüş ve yine çok sayıda tank, top,
helikopter ve diğer tür silahları mahv etmiştir. Azerbaycan, Ermenistanın ateşkes sürecini bitirme
kararını ve son saldırganlığını, devlet kuruluşunu, millet oluşumunu tamamlamak aynı zamanda
kaybedilen Azerbaycan topraklarını geri almak için bir fırsat olarak görmeli ve kaybettiği
topraklarını aynı şekilde geri almalıdır.
Azerbaycan, savaşı kazanmak için gerekli olan bütün kaynaklara sahiptir. Ermenistana kıyasla,
sağlam bir ekonomisi, güçlü bir ordusu, büyük bir nüfusu, Türkiye gibi bir dostu ve en önemlisi
kaybettiği topraklarını geri almak gibi güçlü bir iradesi vardır.
Azerbaycanın yıllık Savunma Bütçesi 3.6 Milyar dolardır, bu da Ermenistanın devlet bürçesinden
fazladır. Ermenistanın Yıllık Savunma harcamaları ise yıllık 500 milyon dolar civarındadır.
Ermenistan yıllardır Rusyadan ya düşük fiyata yada bedava silah almaktadır. Kamuoyuna
duyurulmayan bu tür yardımlar son zamanlarda biraz daha artmıştır. Bu durumda Ermenilere,
taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini hatırlatmanın uygun olacağı kanaatindeyiz. Rusya buna
mükabil yalnızca 2010 yılında Azerbaycana 4 Milyar dolar değerinde tank, atak helikopteri, hava
savunma sistemleri ve diğer tür silah satmıştır. Yani Azerbaycan da Rus silahlarına sahiptir. Diğer
önemli bir husus ise, silaha sakip olmak önemlidir fakat o silahları kullanacak bilgiye, yeteneğe ve
cesarete sahip olmak daha da önemlidir.
1990'da Ermenistan nüfusu 3.544.695 idi, bu rakam 2015'te 2.974.697 ye düşmüştür. Yani son 25
yılda Ermenistan nüfusu artacağına azalmıştır. Ermeni ırkçılığının karın doyurmadığını gören
yüzbinlerce genç ülkeyi terk etmiştir. Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada ve Avustralya'nın refah
seviyesiyle tanışan Ermenilerin, Ermenistana geri dönme gibi bir niyetleri de yoktur.
Buna karşılık 1990'da 7.159.000 Azerbaycan nüfusu, 2015'te 9.533.713'e yükselmiştir. Başka bir
idafeyle Azerbaycan nüfusu 2.3 miyon, yani nerdeyse Ermenistan nüfusu kadar artmıştır.
Ermenistanda Yıllık askerlik çağına gelen insan sayısı 23,470 iken, bu rakam Azerbaycanda 76,923
dir. Verdiğimiz bu rakamlar savaşın sonucunu etkileyecek en önemli unsurlardan birisidir.
“Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım
Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 2. Maddeesi şöyledir: “Taraflardan biri, bir üçüncü ülke
veya bir grup ülke tarafından silahlı saldırı veya askeri tecavüze maruz kaldığında, Taraflar BM
Şartının 51.ci maddesinin tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi
için askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil mevcut imkanları çerçevesinde gerekli
bütün önlemlerin alınması amacıyla birbirine karşılıklı yardımda bulunmak hususunda mutabakata
varmıştır. Bu yardımın biçimi ve kapsamı tarflarca acilen belirlenecektir.”
Bu da Azerbaycanın Ermenistan ile savaşması halinde Türkiyenin kardeş Azerbaycanın yanıda
olacağı anlamına gelmektedir.
Yani kısacası Ermenistan, askeri, ekonomik ve siyasi olarak Azerbaycanla bir savaşı sürdürecek
güçte değildir.
Bütün bunlara rağmen, Rusya yine de Ermenilerin Karabağda yenilmesine sıçak bakmıyor. Çünkü
bu tür bir yenilgi, Rusyanın bölgedeki varlığını tehlikeye düşürecektir.
Bütün bu veriler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, büyük bir ekonomik çöküntüyle karşı
karşıya olan, Ukrayna ve Suriyede savaşan Rusların, muhtemel Azerbaycan-Ermenistan savaşında
Ermeniler için savaşmaları ve canlarını feda etmeleri oldukça zordur. Bu konuda, 1990 yılından beri
Rus liderler üzerinede büyük bir kamuoyu baskısı mevcuttur, mevcut siyasi ve ekonomik duruma
paralel olarak baskılar giderek artmaktadır. Ruslar zaten böyle bir maceraya girecek kadar rahat

durumda da değildir. Diğer taraftan, Kuzey Kafkasya bulgur kazanı gibi kaynakamtadır, bu bölgede
her an her şey olabilir. Rusların, Ermenilerin yanıda Azerbaycan Türklerine karşı savaşması, Rusya
Federasyonunda bazı beklenmedik olayları tetikleyebilir. Ayrıca çeşitli tarihi sebeplerden dolayı
Ruslardan intikan almak için yanıp tutuşan grupların varlığını da göz ardı etmemek gerekir.
Rusyanın sınırlı müdahalesine rağmen, bu savaşı kesinlikle Azerbaycan kazanacaktır.
Azerbaycan, Devlet ve millet olma sürecini tamamlamak için kaybettiği toprakları aynı şekilde geri
almalıdır. Bunu yapacak bütün imkanlara sahiptir. Yanlızca Azerbaycanın yiğit evlatlarına bu imkan
tanımalı ve ortaya güçlü bir siyasi irade koyulmalıdır. Bizler de Anadolu Türkleri olarak Kardeş
Azerbaycan Türklerinin yanındayız. Gazanız mübarek olsun. Allah Yar ve Yardımcınız olsun.

