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New Armenia-Azerbaijan Fighting a Long Time in the Making 

Հայ–ադրբեջանական պայքարը երկարատև կայացման գործընթացում 

  Երբ լայնամասշտաբ մարտեր սկսվեցին ադրբեջանական և հայկական ուժերի միջև, 

դա անակնկալ չէր: Վերջին երեք ամիսների ընթացքում երկու կողմերի միջև 

լարվածությունը շարունակաբար աճում էր: Բոլոր նշանները հանգեցնում էին  այն 

եզրակացությանը, որ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում լրջագույն փորձ 

կատարելու համար, որը նա համարում է խորը անարդարություն՝  Խորհրդային 

Միության փլուզման ժամանակ պատերազմի ընթացքում  իր տարածքի մեծ մասի 

բռնագրավումը և արդյունքում ավելի քան 600 000 էթնիկ ադրբեջանցիների 

տեղահանումը հայկական ուժերի կողմից : 

  Հուլիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին դեռևս անբացատրելի բախումը  

հանգեցրել է վերջին տարիներին  ծանրագույն   հակամարտությունների  ժայթքմանը: 

Երկու կողմերն էլ մեղադրում էին միմյանց մարտերը սկսելու մեջ, և ավելի քան երկու 

ամիս անհասկանալի էր , թե որն էր դրա առաջացման պատճառը:  

Տարածաշրջանային փորձագետների մեծամասնության կարծիքով դա հավանաբար, 

պատահականություն է, որը դուրս է եկել վերահսկողությունից, և որ կողմերից ոչ 

մեկը չի ցանկացել սկսել այն: 

  Բայց մարտերի բռնկումը , թվում էր, արագացրեց այն գործընթացները, որոնք 

վաղուց էին զարգանում: 

  Բաքվում բախումների սկսվելուց մի քանի օր անց մարտի ընթացքում  սպանված 

սպայի հուղարկավորությունից հետո սկսվեց զանգվածային, աննախադեպ ցույց ՝ 

պահանջելով պատերազմ։  Ցույցը, որի ընթացքում տասնյակ հազարավոր 

ադրբեջանցիներ վանկարկում էին հակապատերազմական կարգախոսներ, 

բացահայտ  կերպով հանգեցրեց  երկրում տարածված ազգայնական, 

հակակառավարական տրամադրությունների: Շատ ադրբեջանցիներ իրենց 

կառավարությանը մեղադրում են այն բանում, որ, երբ խոսքը  գնում է Ղարաբաղը 

վերադարձնելու մասին, խոստումներն ավելի շատ են, քան գործողությունները: 

  Ադրբեջանի ավտորիտար կառավարությունը այլախոհություն չի հանդուրժում, բայց   

այն զգայունորեն  խորն է հասարակական կարծիքի նկատմամբ:Այն բազմիցս 

զիջումների է գնացել տնտեսական հարցերի վերաբերյալ, երբ լրատվամիջոցները  

դժգոհություն են հայտնել:  Մինչդեռ կառավարական պաշտոնյաները փորձում էին 
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ցույցերը ներկայացնել հիմնականում հայրենասիրական և իշխանամետ. նրանք 

անկասկած գիտեին և վախենում էին ճշմարտությունից: 

  Հուլիսյան մարտերը փոփոխություն բերեցին նաև հակամարտության նուրբ 

աշխարհաքաղաքականության մեջ: Մինչդեռ  Թուրքիան միշտ էլ Ադրբեջանի 

կողմնակիցն էր, այդ աջակցությունը համեմատաբար մակերեսային էր. Ադրբեջանը 

դեռ իր զենքի գերակշիռ մասը ստացել է Ռուսաստանից:  

  Հուլիսյան հակամարտությունից հետո Թուրքիայի ներգրավվածությունը շատ ավելի 

խորացավ, քան նախկինում էր, Անկարայից բխող աննախադեպ ռազմատենչ 

հռետորաբանությամբ և երկու կողմերի միջև պարբերական բարձր մակարդակի 

այցելություններով։ Անկարան, ըստ ամենայնի, հայ-ադրբեջանական 

հակամարտությունը դիտարկել է որպես ևս մեկ հարթակ իր աճող արտաքին 

քաղաքական նկրտումների իրականացման համար ՝ միաժամանակ դիմելով 

ազգայնական, հակահայկական դաշինքին Թուրքիայի ներքին քաղաքականության 

մեջ: 

  Թուրքիայի առավել սերտ կապերը  իրենց հերթին, Բաքվին վստահություն են 

հայտնել, որ նա ավելի կոշտ դիրքորոշում կորդեգրի հակամարտությունում 

Հայաստանի ամենամոտ դաշնակից Ռուսաստանի նկատմամբ, որը սերտ կապեր 

ունի երկու երկրների հետ: Ադրբեջանը ռազմական գործողություններից անմիջապես 

հետո ռուսական զենքի խոշոր մատակարարումների մասին ակտիվորեն (դեռևս 

չհաստատված) հաղորդագրություններ է հրապարակել, և նախագահ Իլհամ Ալիևն 

անձամբ բողոքել է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին: 

  Մյուս, նաև չհաստատված հաղորդագրությունները, որոնք ուռճացված էին 

ադրբեջանական իշխանամետ մամուլում, Վրաստանին մեղադրում էին այն բանում, 

որ այն Սերբական զենքի մատակարարողներին թույլ է տալիս անցնել իր տարածքով 

դեպի Հայաստան: Անկախ նրանից, թե այդ զեկույցները ճիշտ էին, թե ոչ, 

ռազմավարությունն, ըստ երևույթին, եղել է Հայաստանի համար դիվանագիտական 

բարդություններ ստեղծելու `զենքի պաշարներ ստանալու համար ։ 

  Եվ այս ամենը տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ 

Երբ Փաշինյանը իշխանության գլուխ եկավ 2018 թվականին, նա տապալեց նախկին 

ռեժիմը, որն Ադրբեջանում արատավորվեց որպես «Ղարաբաղյան կլան» այն 

առաջատար դերերի համար, որոնք  բարձրաստիճան պաշտոնյաները խաղացել էին 

1990-ականների պատերազմում ։ 

  Փաշինյանը նոր դեմք է, ով կարող էր նոր ազդակ հաղորդել երկու կողմերի միջև 

երկարատև խաղաղ բանակցություններին: 

  Բայց ժամանակի ընթացքում նա զբաղեցրեց նույն անզիջում դիրքերը, ինչպես իր 

նախորդները, իսկ երբեմն էլ հռետորաբանորեն ավելի հեռուն էր գնում ՝ Ղարաբաղում 



ունեցած ելույթում առավել վիճահարույց հայտարարելով, որ «Ղարաբաղը 

Հայաստանն է»։ 

  Փաշինյանից չիրականացած ակնկալիքները Բաքվում տպավորություն են ստեղծել, 

որ խաղաղ բանակցությունները երբեք ոչ մի արդյունք չեն տա և  ուժը կլիներ 

Ադրբեջանի համար իր տարածքները վերադարձնելու միակ միջոցը։  

  Հուլիսյան մարտերից հետո բանակցությունները, որոնք արդեն դանդաղել էին 

համաշխարհային COVID-19 համաճարակի պատճառով, արդյունավետորեն 

դադարեցվեցին։ 

  Հակամրտության սկսվելուց մոտ երկու շաբաթ կամ ավելի վաղ տեղի են ունեցել 

այնպիսի իրադարձություններ, որտեղ երևում էր, որ Բաքուն նախապատրասրտվում 

է ծանր հարձակման։ 

  Տեղի էին ունեցել պահեստազորային զինվորների անսովոր մոբիլիզացիա և 

տարօրինակ տեղեկություններ, որ կառավարությունը քաղաքացիական բեռնատար 

մեքենաներ է առգրավում  ռազմական գործողությունների համար։ 

  Որոշ իրադարձություններ առավել ակնհայտ էին. արտաքին գործերի 

նախարարությունը հրապարակել է Փաշինյանի իշխանության օրոք հայկական կողմի 

իրականացրած «սադրանքների» երկար ցուցակը՝  մի փաստաթուղթ, որը ստեղծվել է 

միջազգային դիվանագիտական լսարանի համար: Ալիևը պահանջել է հայերին իր 

կողմից վերահսկվող ադրբեջանական տարածքներից դուրս բերելու կոնկրետ 

ժամանակացույց ՝ աննախադեպ պայման, որը ինչպես  նա գիտեր, հայերը երբեք չեն 

կատարի։ 

  Իրավիճակն այնքան ծանր էր, որ սեպտեմբերի 25-ին Բաքվում և Երևանում, ԱՄՆ 

դեսպանատները հանդես եկան հայտարարություններով, որոնք զգուշացնում էին 

ամերիկացիներին հեռու մնալ սահմանամերձ շրջաններից ։ 

  Երբ սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան սկսվեցին ռազմական գործողությունները, 

Ալիևը ազգին ուղղված ուղերձում հայտարարեց, որ դա «հակահարձակում» է, որը 

ձեռնարկվել է ի պատասխան Հայաստանի «ռազմական սադրանքի»։ Բայց դա թույլ 

պատրվակ էր, և նա չի անհանգստացրել իրեն հետագա բացատրություններով ։ «Ես 

վստահ եմ, որ մեր հաջող հակահարձակումը վերջ կդնի օկուպացիային։ Այն վերջ 

կդնի անարդարությանը։ Դրանով կավարտվի գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիան»: - 

ասել է նա։ 

Թարգմանությունը՝ Վերա Ապիկյան,  

Նունե Գալոյան  

Ղեկավար՝ Նառա Դավթյան  


