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For armenere er det ikke okkupert 

land – det er deres hjemland 

For armenians, they're not occupied territories – they're the homeland 

Av: Joshua Kucera  6. august 2018 https://eurasianet.org/  

 
Etter hvert som armensk bosetting i de sensitive områdene vokser, bliver det også mere  

vanskelig å forestille seg at man kan oppnå fred med Azerbaijan. Noen sier det er hele poenget. 

 

Ødelagte hus i Kalbajar. Befolkningen var 23.000 før krigen. De fleste var kurdere, nå er det 600 

armenere som bor i byen.. Alle foto av Joshua Kucera. 

 

Alexander Kananyan kan huske at når han flyttet til Kalbajar i år 2000, var landsbyen fullstendig ødelagt.  

Det var ingen elektrisitet eller telefon og han måtte gå opp til 40 km for å nå noen form for 

transport. Men han syntes strabasene var verdt det fordi det ga ham en mening med livet. Tidlig 

på nittitallet hadde armenske styrker erobret dette området fra Azerbaijan. På det tidspunkt 

studerte Kananyan teologi i Roma. Han er etnisk armener som vokste opp i Georgia, men kunne 

ikke snakke armensk.         

   

"Det var en viss fornemmelse av skyld da andre kjempet og døde, mens jeg selv studerte" kan 

han fortelle. "Og jeg følte at nybyggerne som ga en armensk tilstedeværelse i de frigitte områder, 

på en måte var etterfølgere til de som fikk frigitt disse områdene og som returnert landområdet til 

den armenske nasjons skjød og stat". Ved å flytte til Kalbajar så forteller Kananyan videre at det 

påførte ham; "utrolige vanskeligheter i dagligdagen, men det fikk meg til å føle at jeg medvirket 

til å fullføre en oppgave".      

https://eurasianet.org/for-armenians-theyre-not-occupied-territories-theyre-the-homeland
file:///D:/Oversettelser%20&%20annet/8-Engelsk/Joshua%20Kucera
https://eurasianet.org/
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Krigen mot Azerbaijan endte opp med en 

våpenstillstand i 1994, hvor armenske 

styrker kontrollerte ca. 14 % av hva som 

tidligere hadde tilhørt Azerbaijan. Deler av 

området var det tidligere Nagorno-

Karabakhs autonome region men det 

inkluderte også syv regioner omkring 

Nagorno-Karabakh, inklusive Kalbajar. 

Men ulik Nagorno-Karabakh hvor 

befolkningen var ca. tre-kvart etniske 

armenere da krigen begynte, så var 

befolkningen i de syv omkringliggende 

områder besående av nesten ingen 

armenere, men i stedet bosatt med i hovedsak azerbaijanere og kurdere. Som resultat av krigen 

ble områdene omtrent tømt for innbyggere, da ca. 618.000 azerbaijanere ble tvangsforflyttet 

grunnet konflikten, i henhold til tall fra FN i rapporten fra 1996 (UNHCR publication for CIS 

Conference (Displacement in the CIS) - Conflicts in the Caucasus). Disse kom i hovedsak fra 

de tidligere nevnte syv regioner.  

 

Armenia tok i begynnelsen kontroll over disse syv områder som et midlertidig tiltak, og mente 

det skulle være en støtpute for å hindre azerbaijanske angrep på Nagorno-Karabakh. Det ble 

hevdet at de til sist ville bli gitt tilbake til Azerbaijan som en del av en totalt omfattende 

fredsavtale for derigjennom få en endelig løsning på konflikten. Men etter hvert som tiden gikk 

har denne antagelse har kommet lenger og lenger i bakgrunn og erstattet av en overbevisning at 

regionene er en integrert del av det armenske hjemland, som aldri vil bli overdratt.  

 

Kananyan mener at for 10 år siden ville muligvis bare 30 % gått imot på å gi området tilbake til 

Azerbaijan, for å oppnå fred. Nå derimot mener han tallet ville være 100 %. "Hvis noen på gaten 

sier man nok må gi noe opp, så vil han enten bli sett på som underlig, hvis han altså ikke fysisk 

blir slått ned på". "Midt på 2000-tallet ble de som var imot selv den minste regionale avståelse 

marginalisert" sier Tigran Grigoryan, som er analytiker og bosatt i Nagorno-Karabakh. "Nå er 

situasjonen det stikk motsatte". Innsatsen er høy. Hvis Armenia ikke avstår hele eller deler av 

territoriet, så er en fredsavtale med Azerbaijan umulig å oppnå. Og er den det så vil 

sannsynligvis Azerbaijan føle at det eneste alternativ er en fullskala krig for å ta tilbake 

regionene. Men for de fleste i Nagorno-Karabakh så er det risiko de er villig til å ta.  

 

“Frigjort” eller “okkupert” 
Terminologien omkring de syv regioner reflekteres i deres omstridte status, Azerbaijan kaller 

bl.a. regionene for "okkupert", mens armenerne fortrekker å kalle de "frigitte". Diplomater som 

arbeider med problemområdet bruker enten begrepet "okkupert" eller, hvis de ønsker å være 

mere sensitive i forhold til Armenia; "tilgrensende". (Armenia bruker også betegnelsen Karvajar 

eller Karvatchar på regionen i stedet for hva Azerbaijan bruker, nemlig Kalbajar).    

 

Etter hvert som Armenia har øket sin motvilje mot å avstå de okkuperte regionene, har hele 

utviklingen i området øket i intensitet. Olesya Vartanyan er en analytiker med base i Tbilisi og 

som arbeider for den internasjonale krisegruppen "International Crisis Group", som i omfang 

har analysert regionens bo- og befolkningssammensetning [demografi], forteller Eurasianet, at 

over de senere år så har prosessen utviklet seg til å bli en mere og mere offentlig sak. "Over en 

periode på ca. 10 år og etter våpenhvilen, flyttet folk til disse landsbyene uten noe form for 

offentlig støtte eller systemer av noe slag, etter oppfordring fra patriotiske organisasjoner i 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kalbajar_District
https://www.unhcr.org/uk/publications/refugeemag/3b5583fd4/unhcr-publication-cis-conference-displacement-cis-conflicts-caucasus.html
https://www.unhcr.org/uk/publications/refugeemag/3b5583fd4/unhcr-publication-cis-conference-displacement-cis-conflicts-caucasus.html
https://www.crisisgroup.org/
https://eurasianet.org/?gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0d995CrGa1o7PBLTtnWWo3IqO_sOXjvR0fKPoSy19ZTXmQLo_qy7HIBoCV6gQAvD_BwE
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Armenia" forteller Vartanyan. "De var fattige men kunne likevel begynne en gjenoppbygging av 

hus, veier, elektrisitet og skoler ved hjelp av egne, oppsparte midler.         

 

Majoriteten av nybyggerne  kom fra deler av Azerbaijan som fortsatt var kontrollert av landet 

etter krigen, men mange kom fra det egentlige Armenia med en; "interessert å finne fruktbart 

land, noe var vanskelig å finne i de mere fjellrike områder i Armenia".  

 

Slike tidlige tiltak i konflikten var i store trekk laget for de enkelte hendelser men tidlig i år 2000 

begynte myndighetene i Nagorno-Karabakh å etablere politi og andre myndighets-organer i 

regionen, også i Kalbajar. diaspora - organisasjoner begynte også å øke sine aktiviteter, også i 

form av å etablere nye landsbyer.   

 

I 2006 adopterte Nagorno-Karabakh en ny forfatning som formelt inkorporerte de syv regioner i 

en faktisk republikk hvor Bako Sahakyan  ble de facto president og bosettelse ble en klart uttalt 

politikk hos det lokale lederskap. Vartanyan sier at; "Veier ble bygget, elforsyningsproblemer 

løst, nye skoler bygget, boliger reparert osv., det hele med det mål å understøtte befolningen i 

regionene.     

 

En rapport fra 

utenriksdepartementet i Azerbaijan i 

2016 dokumenterer hva de kaller; 

"konsekvent tiltak av Armenia i de 

okkuperte regioner i Azerbaijan 

med det mål å ytterligere 

konsolidering den eksisterende 

status quo av okkupasjonen. Slike 

tiltak inkluderer implementering av 

bosettere fra Armenia og utlandet" 

 

Rapporten sier videre om utviklingen av regionenes infrastruktur i de okkuperte områder at; 

"legger til rette for ytterligere bosettinger med det ultimative mål å hindre retur av azerbaijanere 

til sine hjem og derved kreere en basal, ny demografisk situasjon for endelig å skape en 

kjensgjerning.  

 

Noen av de som flytter inn i regionene erkjenner at motivet er politisk og som Antranig 

Kasbarian forteller. "Kampene i Republikken Artsakh, (det armenske navn for Nagorno-

Karabakh),var et betydningsfullt i moderne armensk historie og noe som endret fortellingen 

vekk fra tap og over mot seier, vekk fra fordriving og mot gjenvinning av hva man så som 

rettmessig vårt". Kasbarian er en av lederne i Tufenkian Foundation. En av diasporagruppene 

som har gått foran i utrviklingen via en pengeinnsamling i 2015, for en av byene i de okkuperte 

regioner. "Vår oppgave nå er å etablere et fysisk faktum – bosetting, økonomisk utvikling – som 

vil konsolidere våre hårdt oppnådde seire på krigsskuleplassen".        

 

"Potensialet er ubegrenset" 

Bosetningen og utviklingen i de syv regioner er fortsatt ganske beskjedent. I byen Kalbajar 

(hovedsete i distriktet med samme navn), har nå ca. 600 innbyggere, sammenlignet med de 

23.000 stedet hadde før krigen. Men som Kananyan kan berette, stedet har kommet langt siden 

han flyttet dit. Byen har nå elforsyning og internett og langs hovedgaten er det nye skoler, et 

knippe butikker og til med en bank med minibank. Og det viktigste er at det nå er en ny riksvei 

som forbinder Nagorno-Karabakh med Armenia. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

file:///D:/Oversettelser%20&%20annet/8-Engelsk/diaspora
https://eurasianet.org/s/karabakh-leader-makes-unprecedented-visit-to-washington
https://no.wikipedia.org/wiki/Republikken_Artsakh
https://www.tcf.am/
https://armenianweekly.com/2015/09/23/artsakh-fund-boston-2/
https://no.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r_(distrikt)
https://eurasianet.org/armenia-the-highway-leads-to-karabakh-but-the-money-comes-from-california
https://eurasianet.org/armenia-the-highway-leads-to-karabakh-but-the-money-comes-from-california


 

 
Side 4 af 7 

 

 

C:\Program Files (x86)\pdfconverter\temp\NVDC\D48BA6DB-AB76-43EE-AE41-8CB57339EAC1\TB6Mm5fN.docx                                                                                          Side 4 af 7 

 
 

 

myndighetene i landet og armenere som bor i utlandet. Veien går igjennom særdeles pittoreske 

kløfter og trange juv i ca. 18 km før den forbindes med det tidligere veinett og fortsetter inn i 

Armenia ved Sotk Pass.   

 

Samtidig med slike forbedringer i infrastrukturen bosetter familier seg og barn vokser opp med 

Kalbajar som det eneste hjem de noen gang har kjent. Harut Mnatsakanyan er i dag Kalbajars de 

facto guvernør og kan stolt fortelle Eurasianet at fødselsraten i byen er blant de høyeste i de 

omstridte områder. Av regionens 800 familier så har 1/8-del flere en fem barn. "Og det er mange 

familier med seks, syv og også åtte barn" forteller Harut Mnatskanyan. "Vi begynner nå å bygge 

hus for store familier". Byens skole 135 grunnskole- og folkeskole-elever og 42 barn i 

barnehave. De lokale myndigheter har ambisiøse planer for den videre utvikling av byen. De 

faktiske myndigheter tilbyr skattelette til investorer og hvis de vil bygge i områder uten noe form 

for offentlige tjenester eller veier, så vil myndighetene sørge for at det blir mulig å bosette seg 

også der, forteller guvernøren til Eurasianet. Myndighetene bygger også hydroelektriske anlegg i 

regionen og Mnatsakanyan forteller også at det er planer om å bygge et hotell for om mulig å 

tiltrekke turister til regionens fantastiske fjell og dype daler, raviner og vakre naturområder.       

 

 

Befolkningsantallet i regionen er i øyeblikket like under 4.000, men Mnatsakanyan mener det 

kunne underholde det dobbelte. "Før krigen bodde det ca. 70.000 i regionen" forteller han "og 

det var med 80-tallets teknologi og økonomi. Økonomien vokser, fertiliteten per kvadratmeter og 

andre statistiske måleenheter vokser også, så det bør være mulig å utnytte ressursene enda mere 

intens enn i dag. Potensiale er enormt" sier Mnatsakanyan. Han er bare 25 år, vokste opp i 

landsbyen Khojaly i nærheten av Stepanakert lufthavn og ble utnevnt guvernør i 2017 etter en 

karriere som ungdomspolitiker hvor han ledet studentrådet ved Artsakh statlige universitet, og 

var også leder for en ungdomsfløy i den største veteranorganisasjonen i Nagorno-Karabakh. Han 

forteller at unge fra hans generasjon er mindre innstilt på å inngå kompromisser hva angår 

territorium. "Våre foreldre, den eldre generasjon, frigjorde deler av Karabakh. For dem var det 

akseptabelt å gi opp deler av territoriet fordi de hadde en forståelse om at ikke hadde vært en del 

av Nagorno-Karabakh. I bytte for dette fikk de fred så barna kunne unngå å oppleve krig og fordi 

de mente et menneskes liv hadde en høyere verdi enn et territorium. Vel, nå har situasjonen 

endret seg og deres generasjon er i ferd med å forsvinne. Jeg ble født Nagorno-Karabakh. Og for 

min generasjon – vi inntar i økende grad posisjoner i det offentlige apparat – ikke en meter av 

territoriet kan debateres" sier Harut Mnatsakanyan som nevnt er Kalbajars de facto guvernør.     

 

Marine Soghomonyan flyttet til Kalbajar i 2003. Hun kom fra en liten landsby i Kotayk-regionen  

som ligger bare ca. 30 km nord-øst for hovedstaden Jerevan. "Den økonomiske situasjon i 

Armenia vae særdeles elendig. Her fikk jeg derimot gratis hus og gratis offentlige tjenester" 

forteller hun. Hun er nå leder for byens kultur- og ungdomssenter som blant annet har et 

musikkensemble, tre dansegrupper og et kor. Når hun ankom byen besto kultursenteret av nakne 

vegger og deler lå fortsatt i ruiner etter krigen. Men, anlegget ble bygget opp igjen med 

økonomisk hjelp fra armenere i utlandet og den dagen Eurasianet besøkte stedet, var de verter for 

besøkende fra en veldedig diasporagruppe i De forente stater ved navn Ararat Stiftelse som 

også deltar i gjenoppbyggingen av et annet prosjekt i regionen. "Det blir ikke helt opp mot 

europeisk standard, men det blir slettes ikke verst" sier Marine Soghomonyan. Hun fortsetter og 

sier; "Det vil være umulig å forestille seg å skulle gi Kalbajar tilbake til Azerbaijan. Våre 

landsmenn mistet så mye blod for dette territoriet – hvem vil så gi det frivillig tilbake? Hva var 

hensikten med krigen, hva var hensikten med alle de døde?" Og av samme årsak sier hun det var 

umulig for tidligere innbyggere å flytte tilbake. "Folk ville igjen drepe hverandre" sier hun. "Det 

var også ofre på motsatt side så vel som på vår side – hvem kan leve med sine fiender?" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artsakh_University
https://no.wikipedia.org/wiki/Jerevan
https://www.araratfoundation.org/
https://www.facebook.com/people/Marine-Soghomonyan/100009179458800
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Like utenfor byen, i en idyllisk elvedal bygger private investorer en fabrikk for produksjon av 

mineralvann. I sovjettiden var det her et feriested ved navn "Istisu", som betyr varmt vann på 

Azerbaijansk og som hadde bad mineralrikt kildevann. "Folk kom fra hele Sovjet for behandling 

her sier prosjektets direktør Karen Yegishyan. Han flyttet til Kalbajar i 2004 for å avtjene 

militærtjeneste og ble boende. Han sier: "Det var nok økonomi somvar hovedårsaken til å bli 

boende, jeg behøvde arbeide og det var det her". Han legger dog til at etter hvert som stedet har 

vokst så er det faktisk mindre og mindre arbeid for unge mennesker. "Vår mineralvannfabrikk vil 

gi ca. 60 arbeidsplasser" sier han. Diskusjonene omkring de varme kilder og utnyttelsen av dem 

kommersielt, så kom alltid politiske hindringer i veien, særlig i forbindelse med 

fredsforhandlinger kan Yegishyan fortelle. "Nå er det ikke lenger et problem da    

Landet nå tilhører de sanne eiere" avslutter han.  

 

 Historiske krav 
 Spørsmålet om Kalbajars "sanne eiere" er 

naturligvis et omstridt emne. Armenerne peker 

på middelalderklosteret Dadivank som ligger 

tett ved den nye veien, samt til de mange kors 

hugget i sten som finnes i området, for å 

bygge opp under sitt krav om at dette er 

historisk armensk land. Sammensetningen av 

populasjonen i området har endret seg frem og 

tilbake over tid men som den selvutnevnte 

historiker for området Kananyan sier, så 

gjennomikk regionen en "de-armenisering" på 

1700-tallet og de siste rester av armenere av 

noe betydning i Kalbajar forsvant rundt ca. 1780.  

 

Under det russiske imperium og under sovjettiden var regionens populasjon for det meste 

azerbaijanere og kurdere. Noen armenere ser i dag den muslimske tilstedeværelse som et 

eksempel på restene av en bevisst politikk fra sovjettiden, men det mål å utrydde den armenske 

arv i området. "De (muslimene i regionen), gjorde ingenting, de var enten hyrder eller gjorde 

overhodet ingenting" sier Elina Mkhitaryan, som er leder av de facto regjeringens departement 

for ny bosetting og migrasjon. "De ble betalt kontant og i dagnes verdi USD 160.000,- pr. år for 

en familie" kan hun fortelle, "og de levde, som du vel vet, som muslimer gjør, enkelt sagt som 

avlsdyr. Dette førte til at vi fikk det vi fikk" (hovedessensen i sovjethistorien støtter ikke denne 

type beskrivelse).        

 

Denne fasen av Kalbajars armenske bosetting begynte under krigen mot Azerbaijan. Erobringen 

av Kalbajar av armenske styrker i 1993, ble en av de mest kontroversielle episoder i den krigen. 

50.000 sivile ble tvunget til å flykte over fjellene i vinterhalvåret og flere hundre mennesker 

døde. Offensiven førte til den første FN-resolusjon om konflikten i Nagorno-Karabach og som 

krevde umiddelbar tilbaketrekking av alle okkupasjonsstyrker fra regionen.  

Angrepene førte også til at Tyrkia brøt sine begynnende relasjoner med Armenia, relasjoner 

som enda ikke i dag er gjenopptatt.  

 

“Ærlig talt, det hjelper ikke…det forstyrre forhandlingene" 
Og i dag er fortsatt regionene, i det minste teoretisk, en del av forhandlingsprosessen mellom 

Armenia og Azerbaijan. I henhold til det gjeldende rammeverk for forhandlingene skal Armenia 

gi deler av de okkuperte områder tilbake til Azerbaijan i bytte for en slags spesialstatus for selve 

Dadivank Monastery near 

Kalbajar 

https://eurasianet.org/erdogan-calls-for-common-sense-from-new-armenian-government
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regionen Nagorno-Karabakh. Og diplomatene som forhandler ser alle former for utvikling i 

regionen som en hindring for å oppnå enighet. Å bosette sivile i et okkupert område er vurdert 

som en krigsforbrytelse i henhold Geneve-konvensjonene. Særlig bekymring har bosettingen 

av syrisk-armenske flyktninger i de syv regioner, selv om antallet av disse er få.  

 

Selv om diplomater ikke reiser spørsmålet om bosetting i offentligheten, så er det normalt reist i 

møter i den såkalte OSCE Minsk gruppen, som er strukturen etablert for å megle frem en 

resolusjon, slik det ble fortalt til Eurasianet i Jerevan, forutsatt anonymitet. "Det er klart at så 

snart man begynner å bosette armenere i de omkringliggende områder, så skaper det vansker for 

om mulig å returneredeler av området til Azerbaijan. En annen vestlig diplomat i Jerevan kan 

fortelle at: "Det er klart at i det øyeblikket du bosetter armenere i de omkringliggende regioner, 

så gjør man det vanskelig å om mulig returnere deler av disse til Azerbaijan. Så ærlig talt, det 

hjelper ikke på situasjonen". Og å bringe vestlige investorer og iverksette andre, økonomiske 

aktiviteter i området, så blir dette et følsomt spørsmål som også påvirker forhandlingene om å 

løse konflikten gjennom en fredsprosess. Men fredsprosessen er i øyeblikket i livreddende 

behandling i beste fall, ikke minst fordi en overveldende fornemmelse blant armenere er imot de 

territorielle avståelser som kreves. Det gjør at å bli enige om en sådan avtale er omtrent som å 

begå politisk selvmord.       

 

Pashinyan-faktor 
Blant de som derimot går inn for en diplomatisk løsning, så finnes det håp om at den nylig valgte 

statsminister Nikol Pashinyan, - som har inntatt posisjonen med et sterkt populært mandat i 

ryggen, kan ha den nødvendige politiske kapital til å kunne få igjennom en ny avtale, forutsatt at 

det er hva han velger å gjøre. "Han vil kunne gjennomføre prosjektet hvis han kan levere på 

hjemmefronten. Han har en mulighet til å selge en avtale til sin befolkning" forteller en av 

diplomatene. Han kan også ha en større motivasjon i forhold til å komme fram til en avtale, 

forutsatt at den gamle administrasjonens forretningsinteresser så en belønning i det, i forhold til 

de økonomiske effekter man burde forvente hvis man ikke nådde en avtale, nemlig en lukkede 

grenser mot Tyrkia.   

"Det kan muligvis oppstå større fleksibilitet i forhandlingene. Interessen for en genuin 

fredsavtale kan bli større Det vil ikke lenger vil være økonomisk interesse for de tidligere 

etablerte, som dro nytte av en lukket grense og at situasjon blir som den er" legger diplomaten 

til.    

 

Dog, ideen om at Pashinyan kan bli en fredsmegler, er i øyeblikket ønsketenkning. I de tidlige 

dager med hans administrasjon så signaliserte han en relativ hard linje i forhandlingene med 

Azerbaijan. Han har krevd at de faktiske autoriteter  i Nagorno-Karabakh blir tatt med i de 

diplomatiske forhandlinger, et forslag Azerbaijan avviser.  

 

Og mens den tidligere statsminister Aram Sargsyan fortsatt hadde noe troverdighet tilbake fra 

sin tid som offiser i krigen, så har Pashinyan aldri deltatt i krig og er derfor mere sårbar når det 

gjelder å bli vurdert som for "myk" omkring spørsmålet om Nagorno-Karabakh. I Pashinyans 

valgkampanje for statsministerposten, så forsøkte Sargsyans republikanske parti å diskreditere 

ham ved å vise til gamle uttaleleser hvor han ga uttrykk for en vilje til å avstå deler av landet tyil 

Azerbaijan, selv om det for så vidt ikke var særlig annerledes enn det Sargsyan ga uttrykk for.   

 

Derfor gjenstår nå å se om den nye administrasjon vil innta en annerledes tilnærming til hele 

spørsmålet om Nagorno-Karabakh, og om regionen, enn sine forgjengere. De folk 

statsminister Pashinyan har samlet rundt seg, inklusive utenriksminister Zohrab 

Mnatsakanyan, må hurtig sette seg inn i forhandlingene med Azerbaijan fordi prosessen var 
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omtrent stanset helt opp under den tidligere statsminister Sargsyan. Mnatsakanyan var tidligere 

armenias ambassadør til De forente nasjoner og er derfor ikke kjente med detaljer og miljø i 

forhandlingene. “Pashinyan er heller ikke stått nært til mange av detaljene i forhandlingsmiljøet 

og har en masse å sette seg inn i. Under den tidligere stasminister ble hele prosessen holdt 

nærmest totalt hemmelig" forteller diplomaten. "Pashinyan har uttalt at "gi meg resten av året for 

inneriks politikk og så snart vi er i en sterkere posisjon kan vi engasjere enda bedre i den 

utenrikspolitiske situasjon" forteller. Richard Giragosian, som er en Jerevan-basert analytiker. 

For de fleste armenere derimot, blir det å avgi de syv regioner avvist på det sterkeste og sett på 

som utrolig naivt i beste fall, og direkte livsfarlig og landsforrædersk i verste fall.  

 

"Uansett hva azerbaijanere kaller det og uansett hva Minsk-gruppen kaller det, så kaller vi det for 

vårt hjemland" sier Mkhitaryan, som arbeider i regionens de facto departement for ny 

bosetning- og migrasjon. Hun sier armenere tar det ille opp når utenforstående belærer en om 

regionene og også sammenligner Armenia med Israel, et bolverk bestående av vestlige verdier på 

kanten av den muslimske verden. "Etter min mening så vil en soldat som vokter grensene rundt 

Nagorno-Karabakh, ikke bare forsvare Armenia og ikke bare Republikken Artsakh, men også 

Storbritannia, De forente stater, Europa, Hellas. Alle som forstå at en burka kan inneholde en 

bombe".    

 

"Det er mange steder i verden hvor det foregår forhandlinger eller finne uløste territorielle 

konflikter, men også her må menneskene få lov til å leve sine liv i fred, og de fortjener et godt 

liv"  sier Vardan Partamyan, som er leder for prosjekter og eksterne relasjoner for fondet 

Hayastan All-Armenia, en paraplyorganisasjon som styrer donasjoner fra landets diaspora 

inklusive donasjoner fra Kalbajar. “Vi har her den samme situasjon som man i Argentina kaller 

"Islas Malvinas", og som britene kaller "Falklandsøyene". Men stanser britene støtten til 

øyriket fordi Argentina krever det tilbakeført?"  

 

"Det er ikke bare en avstand, men en avgrunn mellom det som sies både på det diplomatiske og 

regjeringens nivå, og det virkelige liv i denne konflikten" sier Kananyan, vår lokale historiker. 

"Realiteten er hva du ser her hos oss. Uansett hvor sterk regjeringen måtte være, så har de ikke 

makt nok til få disse menneskene til å forlate området. Hvis en general i Jerevan gir noe bort, så 

vil alle junior og mellomnivå offiserer i Artsakh ikke utføre noen som helst ordre om å oppgi 

territoriet. Det er umulig. De bor her. 

 
Oversatt av H. Olsen november 2020 fra artikkelen: 
For armenians, they're not occupied territories – they're the homeland 

Av: Joshua Kucera  6. august 2018 i mediet:  https://eurasianet.org/ 
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