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Armenia-Azerbaijan conflict drives thousands from their homes as 

death toll mounts 

Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը հազարավոր մարդկանց 

դուրս է հանում/ մղում իրենց տներից, այսպիսով ավելացնելով զոհերի 

թիվը 

  Մոսկվա –Լեռնային Ղարաբաղի ՝ առանձնացված շրջանի շուրջ մարտերը 

Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական ուժերի միջև շարունակվել են չորեքշաբթի՝ 

պատերազմի 11-րդ օրը առանց հրադադարի որևէ նշանների։Հաղորդվում է, որ ավելի 

քան 300 մարդ է զոհվել սեպտեմբերի 27-ից բռնկված երկարատև մարտերից ի վեր։ 

Նախկին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո անկախացումից ի վեր երկու 

ժողովուրդները վիճարկել են այս լեռնային անկլավի սեփականության իրավունքը: 

Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայնորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի մաս, բայց 

այն եղել է ինքնավար և հիմնականում բնակեցված է էթնիկ հայերով: 

Չորեքշաբթի օրը շրջանի վարչակազմի պաշտոնյան ասաց, որ մարտերն արդենիրենց 

տներիցդուրս են մղել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության կեսին: 

«Ըստ մեր նախնականհաշվարկների, Ղարաբաղի բնակչության մոտ 50% -ը և 

կանանց և երեխաների 90% -ը, կամ մոտ 70,000-75,000 մարդ տեղահանվել են », - AFP 

գործակալությանը հաղորդեցԼեռնային Ղարաբաղի վարչության մարդու 

իրավունքների օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը: 

Կովկասում մարտերն վերջ դրեցին 25 տարվա հարաբերական խաղաղությանը, որն 

ապահովվել էր հրադադարի միջոցով, 1990-ականներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 

նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև մահացու պատերազմը 

դադարեցնելու նպատակով: 

Երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք պնդում էին, որ հայկական 

ուժերը թիրախավորել են նավթամուղըկասետային զինամթերքներով, որոնք շատ 

երկրներ արգելել են օգտագործել: Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը 

անհապաղ հերքեց մեղադրանքը ՝ պնդելով, որ հայկական ուժերը չեն թիրախավորել 

նավթային կամ գազային որևէ ենթակառուցվածքներ: 
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Երկու կողմերից էլ պնդումներ են եղել այն մասին, որ մյուսը կողմը անխնա 

գնդակոծում է քաղաքացիական բնակավայրերը: 

Այս շաբաթվա սկզբին Amnesty International- ը զեկույց էր հրապարակել, որում 

հիմնավորվում էր տեղեկատվությունն այն մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի 

կողմից Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, որը հայտնի է նաև 

որպես Հանկենդի, ռմբակոծելու ժամանակ կասետային զինամթերք է օգտագործվել: 

AmnestyInternational-ը կոչ արեց ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Ադրբեջանին ՝ 

անդամակցել Կաստերային զինամթերքի մասին կոնվենցիային, որը երկուսից ոչ 

մեկը չի ստորագրել: 

Հարևան Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չորեքշաբթի նախազգուշացրեց, որ 

Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտությունը կարող է վերածվել տարածաշրջանային 

պատերազմի: Այդ ահազանգը բարձրաձայնել են նաև անկախ վերլուծաբանները, 

ովքեր նշում են, մասնավորապես, Թրամփի վարչակազմի կողմից ԱՄՆ-ում որևէ 

իմաստալից միջամտության բացակայությունը: 

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դա որակել է որպես ողբերգություն: 

Պուտինը, ով հակամարտության կողմեր չի ընտրել և ով ռազմական տեխնիկա է 

վաճառել երկու կողմերին, ասել է․ «Խաղաղ լուծումը դեռ շատ հեռու է, բայց ամեն 

դեպքում մենք հրադադարի ռեժիմ ենք պահանջում»: 

Պուտինը չորեքշաբթի օրը հեռախոսով զրուցել է Ադրբեջանցի նախագահ Իլհամ 

Ալիեւի հետ: Ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր նա նախկինում չորս 

անգամ խոսել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հայտնում է Կրեմլը: 

Ռուսաստանի կառավարությունը անհանգստություն է հայտնել նաև Սիրիայից 

հակամարտող ահաբեկիչների ներգրավման կապակցությամբ: Ֆրանսիայի 

նախագահ Էմանուել Մակրոնը անցյալ շաբաթ ասաց, որ կան ապացույցներ, որ 

սիրիացի ջիհադիստ կործանիչները Կովկաս են մեկնել Թուրքիայի տարածքով, որը 

սատարում է Ադրբեջանին մարտերում: 

Հայաստանը մեղադրում է Թուրքիային սիրիացի վարձկաններին ադրբեջանական 

ուժերին միացնելու համար։ 

Հայաստանի պաշտոնատար անձինք  հայտարարել են, որ պատրաստ են 

համագործակցել, այսպես կոչված, Մինսկի խմբի միջնորդների ՝ Ֆրանսիայի, 



Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ, որոնք օգնել են բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի 

հարցով վերջին հրադադարի շուրջ, մ՛ակել նոր համաձայնագիր: 

Մինչ այժմ Ադրբեջանը, Թուրքիայի աջակցությամբ, մերժում էր 

հրադադարհաստատելու պահանջները ՝ փոխարենը պահանջելով դուրս բերել 

հայկական բոլոր ուժերը անջատված տարածաշրջանից և 1990-ականների 

պատերազմի ընթացքում գրավված հարակից տարածքներից: 

Թարգմանությունը՝ Գոհար Հովհաննիսյան  

 Ղեկավար՝ Նաիռա Տեր-Մկրտչյան 
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