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The Guardian view on Nagorno-Karabakh: new interests in an old 

conflict 

The Guardian-ի տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ: 

Նոր շահեր վաղեմի հակամարտությունում 

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վաղուց շարունակվող վեճը սրվել է Բաքվին 

մեծապես աջակցող  Թուրքիայի կողմից: 

 

 Հինգշաբթի օրը Ստամբուլում Ադրբեջանին սատարող բողոքի ցույցի ժամանակ 

ցուցարարները ծածանում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի դրոշները: Լուսանկարը՝ 

Էմրա Գյուրել / AP 

Լեռնային Ղարաբաղում՝ Հարավային Կովկասի ընդամենը 150 000 բնակչությամբ 

լեռնային տարածաշրջանում, ծավալվում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի 

հակամարտություն: Անցած հանգստյան օրերին սկսված մարտերից ի վեր այնտեղ 

սպանվել է ավելի քան 100 մարդ, այդ թվում՝ խաղաղ բնակիչներ: Բայց իրական 
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պատկերն ավելի ընդարձակ է, քանի որ սրա մեջ ներգրավված են նաև հազարավոր 

կիլոմետրեր այն կողմ գտնվող մարդիկ ու քաղաքական գործիչներ: 

Առաջին հակամարտությունը դարերի արմատներ ունեցող տարածքի շուրջ 

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծանր վեճն է: Երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, 

հայ բնակչության մեծ մասը հայտարարեց իր անկախությունը Ադրբեջանից, ինչի 

հետևանքով պատերազմ բռնկվեց, որտեղ զոհվեց մոտ 30 000 մարդ, և յուրաքանչյուր 

կողմ իր տարածքներում իրականացրեց էթնիկական զտումներ: 1994 թ.-ի 

զինադադարից հետո Լեռնային Ղարաբաղը կառավարվում է որպես միջազգային 

ճանաչում չստացած, բայց Հայաստանի կողմից ընդունված անկլավ:  

Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ կայացած երկարամյա 

բանակցությունները չեն հանգեցրել խնդիրների վերջնական լուծման  կամ չեն 

կանխել երբեմն տեղի ունեցող բռունթյունները: Յուրաքանչյուր կողմ 1990-ականների 

սկզբից ի վեր ամենածանրը որակված վերջին մարտական գործողությունների 

համար մեղադրում է մյուսին: Վերջիններիս հռետորաբանությունը գնալով ավելի 

ռազմատենչ է դառնում։ Այս անգամ առանցքային տարբերությունն այն է, որ 

Թուրքիան, որն ավելի վաղ խաղաղ կարգավորման կոչ էր անում, իր լիակատար 

աջակցությամբ խրախուսել է Ադրբեջանին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է. 

«Խնդրին լուծում գտնելու համար օկուպանտները պետք է լքեն այս հողերը»: 

Հայաստանը պնդում է, որ  թուրքական F-16 ինքնաթիռը խոցել է հայկական գրոհիչը, 

թեև Անկարան սա հերքում է: Թուրքիան ունի ադրբեջանական մեծ համայնք, և մեկ 

այլ պատմական խորը տարաձայնություն՝ Թուրքիայի՝ Օսմանյան կայսրության 

կողմից 1915 թ.-ին իրականացրած 1.5 մլն հայերի ցեղասպանության ժխտումը, 

ստվերում է այս բախումը:  

Թուրքիայի նախագահի աճող հզորությունը միջազգային ասպարեզում 

արդյունավետորեն գործեց հայրենիքում՝ շեղելով տնտեսական խնդիրներից։ 

Հարավային Կովկասն այժմ, ըստ երևույթին, դարձել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի 

միջև իշխանության համար մղվող պայքարի երրորդ թատերաբեմը: Անկարայի 

դրամատիկ միջամտությունը լիբիական հակամարտությանը բեկեց 

իրադարձությունների ընթացքը հօգուտ Ազգային համաձայնության 



կառավարության՝ վերջինիս թույլ տալով հետին պլան մղել Խալիֆա Հաֆթարին՝ 

Ռուսաստանի և այլոց կողմից աջակցվող այս ազդեցիկ մարդուն: Բայց այստեղ, 

ինչպես և Սիրիայում, այժմ փակուղային իրավիճակ է։ Ենթադրվում է, որ թուրքական 

անվտանգության ծառայությունների գործակալները Լեռնային Ղարաբաղում կռվելու 

համար վարձել են Լիբիայում տեղի ունեցած իրադարձություններում առանցքային 

դեր խաղացած ընդդիմադիր զինյալներին, ինչն ընդգծում է այս երեք 

հակամարտությունների միջև կապը։ 

ՆԱՏՕ-ն և ԵՄ-ը հակամարտող կողմերին կոչ են արել զինադադար կնքել, քանի որ 

տարածաշրջանը գազի և նավթի փոխադրման առանցքային «միջանցք» է: Զգալի թվով 

ադրբեջանական բնակչություն ունեցող Իրանը նույնպես զգուշորեն հետևում է 

իրադարձություններին: Հինգշաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը, Էմանուել Մակրոնը և 

Դոնալդ Թրամփը կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական 

գործողությունները և առանց նախապայմանների վերադառնալ բանակցությունների: 

ԱՄՆ-ը չեզոք դիրք է գրավում, իսկ Ֆրանսիան ազդեցության քիչ լծակներ ունի: 

Մոսկվան ավելի վաղ արդեն երկու կողմերին ստիպել է նստել բանակցությունների 

սեղանի շուրջ և այժմ էլ բոլոր հիմքերն ունի նույն կերպ վարվելու: Ռուսաստանը 

պաշտպանության մասին համաձայնագիր ունի Հայաստանի հետ, բայց զենք է 

վաճառում Ադրբեջանին և մինչև այժմ հաջողությամբ հավասարակշռում է այդ 

երկուսը: Մոսկվան չի ցանկանում ականատես լինել խնդիրների, որոնք ի վերջո 

կարող են ապակայունացնել իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում։ Իսկ ամենից շատ 

չի ցանկանում, որ դրա հետևում կանգնած լինի Թուրքիան: Անկարայի և Մոսկվայի 

պրագմատիզմը կանխել է փոխադարձ հետաքրքրությունների ու մրցակցության այս 

բարդ հանգույցի բռնկումը: Պարոն Էրդողանը հույս ունի, որ նախքան կողմերի 

համաձայնության գալը ինքը կամրապնդի իր դիրքերը: Բայց հակամարտող 

երկրների միջև հարաբերությունների բարդացման հետ զուգահեռ աճում է նաև սխալ 

հաշվարկներ կատարելու հավանականությունը: Ցանկացած պարագայում վճարում է 

խաղաղ բնակչությունը՝ թերևս թե՛ Իդլիբում, թե՛ Լեռնային Ղարաբաղում: 

Թարգմանությունը՝ Մելինե Պապոյանի և Լիլիթ Կարապետյանի 

Ղեկավար՝ Անահիտ Մկրտչյան 


